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Резюме 
 

 

i.  Настоящия експертен доклад е част от консултантските и 

аналитичните услуги, предоставяни на Правителството на Република 

България. Нейната цел е да се анализират административните пречки пред бизнеса 

и да се предложат действия за подобряване на местната бизнес среда.  Документът 

разглежда влиянието, което местните власти оказват върху стопанската среда. В 

документа са представени ключови констатации от Проучването на 

административната тежест на общинско ниво, осъществено от Световната банка, 

както и резултати от интервюта и оценки, извършени в периода 2011–2012 г. 

Откроени са примери за най-добри практики в национален план. Заключителната 

част съдържа обобщено представяне на ключови общински административни 

пречки, пред които се изправят фирмите, както и елементи на Програмата за 

реформа на административните услуги на общинско ниво в България, която би 

могла да способства за тяхното разрешаване. 

 
Контекст 
 

ii. Опростяването на административните пречки е в състояние да 

стимулира сериозно растеж, воден от частния сектор. Добре изготвените 

регулации имат положителни ефекти върху фирмите и конкурентоспособността. 

Едни опростени, ефективни откъм разходи и единни правила за стопанските 

операции, допринасят за среда, която благоприятства конкуренцията, 

характеризира се с ниски разходи и намалена степен на несигурност за бизнеса. От 

друга страна, недобре замислените регламенти са пречка пред фирмената 

иновативност, създават ненужни препятствия за търговията, инвестициите и 

икономическата активност и ограничават конкурентоспособността на бизнеса. 

Административната тежест е една от най-важните бариери пред създаването и 

развитието на бизнес и е голяма пречка пред местните и преките чуждестранни 

инвестиции (ПЧИ).  

 

iii.  Местните власти оказват значително влияние върху бизнес средата. 

Общините, които са предметът на настоящия доклад, са водещи, когато се касае за 

ежедневното изпълнение на много административни процедури от ключова 

важност за фирмите. Като примери могат да се посочат издаването на разрешения 

за строеж, издаване на разрешения за преместваеми обекти или за таксиметров 

превоз, категоризация на средства за подслон и места а настаняване, гарантиране 

на непрекъснато спазване на разпоредбите за опазване на околната среда, здравето, 

безопасността и др. Задължително условие за успеха на процеса на реформа е 

съгласуваното усилие от страна на националната и местната власт.  

 

iv. Въпреки че българското правителство е все така ангажирано в 

областта на регулаторните и административните реформи, темпът и 

резултатите от реформите в последно време се забавя. През есента на 2009 г. 
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правителството учреди Съвет за административна реформа (САР) като 

междуведомствен орган под председателството на заместник министър-

председателя и министър на финансите. Също така Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма през пролетта на 2010 г. изготви План за 

действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20% до 2012 г.  

През май 2010 г. правителството одобри нова Програма за по-добро регулиране за 

периода до 2013 г. Заявени са и други ангажименти, сред които План за намаляване 

на административната и регулаторна тежест за бизнеса до края на 2012 г.  

Независимо от усилията за реформа, България прогресивно изостава в класацията в 

контекста на докладите „Правене на бизнес” от 2007 г. насам, когато беше сред 

най-добре представящите се държави-реформатори. Съгласно доклада „Правене на 

бизнес 2013 г.“, България отстъпи до 66-то място, т.е. значително след държави 

като Дания, Финландия, Ирландия и Великобритания, както и по-назад от нови 

страни-членки на ЕС като Естония, Латвия, Литва и Словашката република.   

 

v.  Също така се наблюдават значителни регионални различия в начина, 

по който се прилагат административните разпоредби на общинско ниво. 

Необходимо е за фирмите да важат едни и същи административни процедури, 

икономическите субекти да представят едни и същи документи, да плащат такси, 

определени съгласно принципа на възстановяване на разходите и да получават 

стандартно качество на услугите от местните органи на властта в цялата страна. 

Прилагането обаче на общински административни практики и процедури в 

страната не е еднородно, както сочи настоящия експертен доклад. 

 

 

Резултати 
 

vi.  Изводите в доклада са на базата на Проучване на административната 

тежест на общинско ниво, изготвено от Световната банка, както и на 

интервюта и анализ на скорошни оценки. През пролетта на 2011 г. Световната 

банка проведе проучване с ограничен обхват. Инструментът на проучването 

обхвана 16 общински административни услуги (от общо над 200), отнасящи се 

предимно до издаване на разрешения и одобрения.  Избраните услуги в 11 

български общини (вж. Приложение 1) се считат, че са често използвани от 

фирмите или че са свързани с тежест под формата на време и разходи.  

 

vii. Методологията на проучването беше изготвена от работна група 

експерти от Администрацията на Министерския съвет на Република 

България, Националното сдружение на общините в Република България и 

Столична община, както и от Световната банка. Посещения по места в избрани 

български общини обогатиха разбирането на екипа по отношение на 

предизвикателствата и възможните решения.  През юни 2011 г. и април 2012 г. 

екипът проведе разговори с кметове, главни секретари, общински експерти, 

регионални офиси на бизнес асоциации и представители на частния сектор.  
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viii.  Констатациите от проучването, както и интервютата със служители в 

общините и представители на бизнеса, открояват предизвикателства, стоящи 

на общинско ниво. Някои от ключовите са, както следва: 
 

 Предоставянето на услуги е силно нееднородно в различните региони. 

Дублирането на документи и непоследователността в прилагането налага 

чести взаимоотношения между фирмите и представителите на централната и 

местната администрация, което създава предпоставки за корупция. 

Многобройни са примерите на процедури, които изискват от фирмите да 

събират информация или документи от различни административни 

ведомства, преди да получат дадена услуга. 
 

 Административните разходи варират в широк диапазон и не се прилага 

принципът на възстановяване на разходите по отношение на таксите за 

услуги. Цените, които фирмите трябва да заплащат за административни 

услуги, варират много в различните общини. 
 

 Не се установява видима зависимост между обема работа, необходим за 

изпълнението на една услуга, и времето, за което тя се предоставя. 
Натовареността, свързана с дадена административна услуга, е различна в 

различните общини. Тези общини, в които се наблюдава по-голяма 

натовареност, често успяват да предоставят услугата в по-кратки срокове.   
 

 Отсъствие на прозрачност на административния процес. Докато 

повечето местни администрации са добре компютъризирани (по-специално 

в по-големите общини), в повечето градове все още няма такава ефективна 

административна система, която да намалява административно-

бюрократичните дейности или времето за предоставяне на дадена услуга, 

което безспорно влияе върху качеството на обслужването на местно ниво. 
 

 Ниска степен на използване на средствата на електронното 

правителство. Повечето разглеждани общини предлагат различни видове 

електронни услуги. Докато през последните години средства от фондове на 

ЕС се използват мащабно за изграждане на инфраструктура за 

информационни технологии (ИТ) за разгръщане на електронните услуги в 

общинската администрация, тези електронни услуги са сведени главно до 

второ поколение реформи, базирани на уебсайтове, предлагащи само 

основна информация и образци за конкретни административни услуги.  

 

 

Предложения 
 

ix. Общинска реформа за подобряване на административните услуги може 

да бъде стартирана в България. Следните елементи може да залегнат в бъдещата 

програма: 
 

 Стартиране на процес на опростяване на регулирането. Необходимо е да 

се въведе опростяване и оптимизиране на местните процедури за 
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намаляване на административно-бюрократичните дейности, времето, 

разходите и изискванията за информация за фирмите.  Пилотни области за 

тази реформа биха могли да бъдат  процесът на издаване на разрешение за 

строеж и режимът за категоризиране на хотели и ресторанти.  
 

 Въвеждане на система за регулаторно качество. Необходимо е 

националното законодателство да се прилага по места с последователност, 

съгласно принципите на прозрачност, предвидимост, подобрено качество на 

обслужването и време за предоставяне на услугите, с въвеждането на 

системи за вътрешен контрол и атестация (за общински служители) и за 

редовно получаване на обратна информация от клиенти. Общините биха 

могли да внедрят система за качеството на регулирането, под наблюдението 

на Звено за качество на регулирането, учредено към Министерския съвет, 

чрез контрол на електронните регистри на административните процедури, 

като така се осъществява редовна проверка на административните практики.  
 

 Подобряване на институционалната координация. Правителствените и 

общинските органи биха могли да разгледат възможните начини за по-добро 

съгласуване на политики, законодателство и институционална подкрепа за 

избягване на ненужни разпоредби за бизнеса и на административни 

процедури, пораждащи бреме. Например взаимоотношенията между 

органите, провеждащи проверки (национални, регионални и местни) могат 

да станат ефективни, ако се планират редовно и интегрирано. Една от 

областите, в която би могло да се внесе подобрение, е хотелиерството и 

ресторантьорството.  
 

 Стандартизиране на изискванията относно често използвани 

разрешения и одобрения. Често използвани разрешения и одобрения, 

които пораждат тежест за фирмите, биха могли да бъдат унифицирани по 

отношение на разходи, срокове и брой необходими процедури или 

документи сред общините. Кандидати за предмет на тази реформа биха 

могли да бъдат следните области: разрешението за поставяне на рекламно-

информационни елементи, за извършване на пътнически таксиметрови 

превози и за разполагане на преместваеми обекти. 
 

 Намаляване на административните разходи. Би могъл да се прилага 

принципът на възстановяване на разходите по отношение на таксите за 

административни услуги. Реформите може да стартират пилотно спрямо 

следните режими: разрешение за разполагане на преместваеми обекти и за 

поставяне на рекламно-информационни елементи. 
 

 Използване на публичните регистри и избягване на дублирането на 

документи. Потокът от документи и качеството на обслужване биха могли 

да се оптимизират чрез ефективно използване на средствата на 

електронното правителство. Например във всички общини може да се 

въведе електронна заверка на регистъра на настанените туристи и 

реализираните нощувки. Необходимо е когато фирмите се задължават да 

предоставят документи, да се избягва дублирането им. 
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България 
Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво  

 

Въведение 
 

1. През последните две години регионалните икономически конкуренти на 

България отчитат отлично представяне в класациите на Световната банка 

„Правене на бизнес“. В периода юни 2010 г. - юни 2011 г. 88% от всички държави 

от Източна Европа и Централна Азия са извършили поне една реформа в областта 

„Правене на бизнес“.  Този процент е по-висок от показателя за държавите от 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), който е 68% 

(Фигура 1). През същия период България предприе реформи в областта на 

прекратяването на процедурите по несъстоятелност и трансграничната 

търговия, като икономиката на страната се нареди на 64-то място по показател 

„лекота за правене на бизнес“ (World Bank 2012).  В Доклада „Правене на бизнес 

2013 г.” страната е на 66-то място. С тази своя позиция обаче страната е все още 

доста назад в класацията в сравнение с държави като Дания, Финландия, Ирландия 

и Великобритания, както и след нови страни-членки на ЕС като Естония, Латвия, 

Литва и Словашката република. Като цяло, независимо от усилията за реформи, 

България прогресивно изостава в класациите „Правене на бизнес“ от 2007 г. насам. 
 

Фигура 1.  Дял от икономиките с поне една реформа, улесняваща правенето на бизнес 

 
Източник: Map Design Unit, World Bank. 
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2.  Правителството на България е поело институционални ангажименти за 

регулаторни и административни реформи. През есента на 2009 г. 

правителството учреди Съвета за административна реформа (САР) като 

междуведомствен орган под председателството на заместник министър-

председателя и министър на финансите. Също така Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма през пролетта на 2010 г. изготви План за 

действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20% до 2012 г. 

През май 2010 г. правителството одобри нова Програма за по-добро регулиране за 

периода до 2013 г. В края на 2011 г. страната се присъедини към партньорската 

инициатива „Отворено правителство”, а през февруари 2012 г. САР одобри 

указанията за изпълнение на инициативи за намаляване на административната и 

регулаторна тежест за фирмите. През юни 2012 г. САР обнародва оперативен План 

за осъществяване на ангажиментите, заявени при присъединяването към 

партньорската инициатива „Отворено правителство”. Те съдържат 33 конкретни 

мерки, които следва да бъдат изпълнени до декември 2012 г. И накрая, беше 

разработен план за намаляване на административната и регулаторната тежест за 

бизнеса. В него са разписани 271 мерки със срок на изпълнение краят на 2012 г.  

3.  Подобряването на бизнес регулирането е от съществено значение за 

насърчаване на растежа, за поддържане на благоприятни условия за 

стопанска дейност и за конкурентоспособност в Европа. При все че 

Правителството на България е подобрило регулирането на бизнеса в областта на 

стартиране на стопанска дейност и плащане на данъци, през последните три години 

напредъкът по отношение на намаляване на административната и регулаторната 

тежест е бавен.  В резултат  на това икономиката на страната изостава в сравнение 

с повечето страни-членки на ЕС. Има силна необходимост от програма за 

административна реформа на общинско ниво, за подобряване на стопанската среда 

в България. 

 

4.  Целта на настоящия доклад е анализирането на административните 

пречки пред бизнеса на общинско ниво и предлагането на мерки, които биха 

подобрили местната бизнес среда. Докладът показва, че пораждащата тежест за 

бизнеса регулаторна среда на местно ниво може да бъде подобрена, ако общините в 

страната постигнат: 
 

 Подобряване на институционалната координация. Последователно 

прилагане на националното законодателство по места, съобразно принципите 

на прозрачност, предсказуемост и подобрено качество на обслужването и 

навременно предоставяне на услуги, с въвеждането на системи за вътрешен 

контрол и атестация (за общински служители) и за получаване на обратна 

информация от клиенти.   

 Оптимизиране на административните процедури. Създаване на ефективна 

административна система с кадри, които адекватно откликват на търсенето на 

добре функциониращи административни услуги от страна на бизнеса. 

 Намаляване на административните разходи. Прилагане на принципа на 

възстановяване на разходите за таксите за административни услуги. 

Source: Map Design Unit, World Bank. 
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 Използване на публичните регистри за избягване на дублиране. Избягване 

на дублиране, когато фирмите подават документи, чрез използването на 

публичните регистри. 

 Използване на инструментите на електронното правителство. 

Оптимизиране на документооборота и качеството на обслужване чрез 

функционалностите на електронното правителство. 

 

5. Докладът надгражда върху основата на методология, включваща 

проучване на общински административни услуги, интервюта с общински 

служители, правителствени длъжностни лица и фирми, както и други 

скорошни оценки. През пролетта на 2011 г. Световната банка проведе проучване 

на 11 общини в България, които се характеризират с разнообразно ниво на 

икономическа активност, а именно Благоевград, Бургас, Добрич, Кюстендил, 

Пловдив, Русе, Стара Загора, София, Варна, Велико Търново и Видин. Проучването 

обхвана административните пречки пред бизнеса, разглеждайки 16 

административни услуги (от около общо 200 общински услуги), отнасящи се до 

разрешения и одобрения. За тези услуги е установено, че се използват често от 

фирмите и че представляват тежест под формата на време и разходи.  

Методологията на проучването на общините е изготвена от работна група, 

включваща експерти от Световната банка и Администрацията на Министерския 

съвет (дирекции „Държавна администрация“ и „Икономическа и социална 

политика“), както и експерти от Националното сдружение на общините в 

Република България и Столична община (Приложение 2 представя 

административните услуги, а Приложение 3 – обхванатите инструменти на 

изследването).  Също така екипът на Световната банка посети осем от единадесетте 

общини през юни 2011г. и девет от единадесетте общини през април 2012г.
1
 

Екипът проведе срещи с кметове, заместник-кметове, главни секретари, общински 

служители, фирми и експерти. 

 

6.  Докладът е организиран както следва. Раздел II представя ключови 

изводи от Проучването на административната тежест на общинско ниво, 

извършено от Световната банка, както и от интервюта и оценки, проведени през 

2011 г. и 2012 г.  Раздел III съдържа примери за най-добри практики на национално 

ниво. Раздел IV съдържа заключения и предлага елементи, които биха могли да 

залегнат в Програмата за реформа на административните услуги на общинско ниво 

в България. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 В Приложение 4 се обясняват приликите и различията между общините от извадката. 
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Резултати от Проучването на административната тежест на 
общинско ниво 
 

7.   Общинските административни практики и процедури в България не са 

еднородни. Необходимо е за фирмите да важат едни и същи административни 

процедури, икономическите субекти да представят едни и същи документи, да 

плащат такси, определени съгласно принципа на възстановяване на разходите и да 

получават стандартно качество на услугите от местните органи на властта в цялата 

страна. Действителността обаче в България е смесена. 

 

8.  Резултатите от проучването, както и допитванията до общински 

служители и представители на бизнеса, открояват редица въпроси. Процесът 

на намаляване на административна тежест не се разгръща равномерно сред 

общините в страната. Интервюта с представители на бизнеса и експерти 

потвърдиха констатациите от изследвания относно наличие на различия понякога 

от решаващ характер в начините, по които общините прилагат национални 

разпоредби в частта изискуеми документи, цена на услугата и срокове за 

изпълнението й.  Фактически, в извадката няма две еднакви общини по показател 

„последователност и качество на обслужване“, като в същото време повечето, ако 

не и всички разрешения и одобрения се уреждат от национални закони. Някои от 

установените ключови въпроси са свързани със следните области: 

административен процес, административни разходи, качество на административно 

обслужване, електронно правителство и инспекции. 

 Административен процес 
  

9.  Не се установява видима зависимост между обема работа, необходим за 

извършването на услуга, и времето, необходимо за нейното предоставяне. При 

все че натовареността, свързана с една и съща административна услуга, е различна 

в различните общини, общините, в които се наблюдава по-голяма натовареност, 

често успяват да предоставят услугата в по-кратки срокове. Така например, в 

Пловдив и Варна издаването на разрешения за поставяне на реклами отнема до 30 

дни, като тези общини са най-заети с предоставянето на услугата в сравнение с 

останалите общини в извадката (вж. Фигура 2). За сравнение, в Стара Загора това 

отнема 90 дни, при все че работната натовареност е значително по-малка (Фигура 

3). В някои общини се предлагат бързи или дори експресни услуги. Например 

Община Кюстендил е един от двата примера в извадката за предоставяне на бърза 

или експресна услуга; в града също така твърдят, че услугата може да бъде 

ускорена допълнително, тъй като архитектът следва да може да отговори на дадено 

заявление в рамките на 10 дни, вместо на 30 дни, както е определено в 

разпоредбите. Община Велико Търново е вторият пример за предлагане на бърза и 

експресна услуга, въпреки че много хора считат, че броят изискуеми документи и 

срокът за издаване на разрешението не следва да се намалява допълнително.  
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Фигура 2.  Брой заявления за издаване 

на разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни елементи, 

2010 г. 

Фигура 3.  Необходими дни за издаване 

на разрешение за поставяне на рекламно 

-информационни елементи, 2010 г. 

 

 

Източник: World Bank (2011).   Източник: World Bank (2011). 

Забележка: Липсват данни за гр. София. 

 

10.  Сроковете на валидност на дадено разрешение са различни в 

различните общини. Община Добрич издава разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни табла със срок на валидност три години, докато същото 

разрешение във Варна и Благоевград важи едва година. Община Пловдив издава 

разрешение за не по-малко от 3 години, когато касае имоти общинска и държавна 

собственост, докато за срока на договора се издават разрешителни, когато това 

касае имоти собственост на юридически и физически лица. За билбордове 

разрешението в Стара Загора важи пет години, но за банери същата община издава 

разрешения, които важат едва 30 дни, а фирмата-заявител трябва да чака 90 дни, за 

да получи такъв документ. Видин е гъвкав в това отношение, като се проявява 

готовност за договаряне на срока на валидност на разрешението.  В Русе 

разрешението е безсрочно, в случай че заявителят е и собственик, а валидността на 

разрешението, когато заявителят се явява наемател, изтича с изтичането на срока 

на договора за наем на съответния обект. 

 

11.  Обемът на необходимите административно-бюрократични дейности по 

места е различен. Някои местни администрации изискват допълнителни 

административни процедури и документи, което поражда извънредна тежест за 

бизнеса. Например в Русе се изисква стандартно заявление по образец за 

разрешение за поставяне на рекламно-информационни табели, наред с други три 

документа, докато във Велико Търново заявлението се придружава от още осем 

документа (вж. Таблица 1).  За разлика от тях, Община Пловдив разполага с 

информационен регистър за проверка на липса или наличие на финансови 

задължения към общината. Използването на този публичен регистър освобождава 

бизнеса от представянето на документ, удостоверяващ плащането на местни 

данъци и такси, тъй като същият се изготвя служебно от длъжностното лице и се 
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прилага към заявлението. Освен това, в община Пловдив е въведена практиката за 

ползване на публичния Търговски регистър, което избягва дублирането на 

документи, когато фирмите подават заявления за извършване на услуги.  

      
Таблица 1.  Изискуеми документи за издаването на разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни елементи 

Русе Велико Търново 
1. Заявление по образец 1. Заявление по образец 

2. Документ за собственост на 

недвижимия имот или договор 

за наем (копие) 

2. Заснет модел на разположението на 

билборда (оригинал) 

3. Документ за платена такса 

(оригинал) 

3. Платена такса за преглед от експертна 

художествена комисия 

4. Проект, издаден от проектанта 

(оригинал) 
4. Издаване на схема за монтаж, подписана 

от главния архитект на общината 

(оригинал) 

 5. При подписване от страна на фирмите за 

комунални услуги (електроснабдяване, 

водоснабдяване, газоснабдяване, 

телекомуникации), оригинал 
 6. Нотариално заверено съгласие на 

собственика или протокол от Общото 

събрание на етажната собственост 

(оригинал) 
 7. Удостоверение за актуално състояние, 

издадено от Търговския регистър (копие) 
 8. Данни за представителите на фирмата 

(копие) 
 9. Разрешение от главния архитект на 

общината за по-сложни съоръжения 

(оригинал) 

 

12.  Броят на документите, изисквани за една и съща услуга, понякога 

варира значително в различните общини. Наблюдават се значителни различия 

сред общините по отношение на броя изискуеми документи за съответната услуга 

(Таблица 2).
 2

 

 

13.  Непоследователно предоставяне на услуги и дублиране. 
Административните процедури са сложни и утежнени. Те изискват излишен брой 

документи и чести лични взаимодействия с много служители от публичната и 

общинската администрация, като именно тези условия нерядко насърчават 

корупционни практики. Многобройни са примерите на процедури, изискващи от 

фирмите да събират информация или документи от различни администрации, 

преди да получат дадена услуга. Във Варна, която се явява пример за най-добра 

практика, фирмите трябва да представят пет документа, за да получат разрешение 

                                                 
2
 Приложение 5 представя три примера, илюстриращи различията в изискванията за едни и 

същи административни услуги в общините. 



7 

 

за строеж, докато в Стара Загора за същата услуга са нужни единадесет документа, 

освен заявлението по образец. На практика някои общини (напр. Стара Загора), 

изискват документи, които могат лесно да бъдат получени от собствената вътрешна 

административна система или да бъдат изискани служебно от регионалните 

подразделения на държавната власт.  
 

Таблица 2.  Изискуеми документи за регистрация на сгради 

Добрич Варна 
1. Заявление по образец 1. Заявление по образец 
2. Документ за собственост или 

документ, удостоверяващ право на 

строеж, издаден от нотариус или 

друг орган (копие) 

2. Документ за качество на изпълнителя, издаден от 

съда, нотариус, общински и държавен орган 

(заверено копие) 

3. Окончателен доклад от лицето, 

упражняващо строителен надзор, 

придружен от лиценз, подписан от 

консултанта, отговарящ за 

строителния надзор 

(Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството - 

МРРБ), вкл. разрешение за строеж, 

протокол за определяне на 

строителна линия, заверена 

заповедна книга, протокол по чл. 

176 , ал.1 от ЗУТ, документи, 

удостоверяващи съответствие, 

документ от Агенцията по 

кадастъра.  

3. Окончателен доклад от лицето, упражняващо 

строителен надзор, придружен от лиценз, подписан 

от консултанта, отговарящ за строителния надзор 

(МРРБ) 

4. Договор с експлоатационните 

дружества (копие) 
4. Разрешение за строеж, издадено от общината 

(заверено копие) 
5. Документ за платена такса 

(заверен на място) 
5. Протокол за определяне на строителна линия и 

ниво, с резултатите от проверките на достигнатите 

контролирани нива (строителен надзор), заверено 

копие 
 6. Заверена заповедна книга (отговорник за 

строителен надзор), заверено копие 
 7. Акт образец 7 (за приемане на СМР по нива и 

елементи), отговорник за строителен надзор 

(оригинал) 
 8. Акт образец 14 (строителен надзор), оригинал 

 9. Констативен акт по чл.176, ал. 1 от ЗУТ 

(строителен надзор), оригинал 
 10. Документ, удостоверяващ съответствието  на 

вложените строителни продукти с изискванията 

към строежите, издаден от експерти, 

сертифицирани да извършват такава оценка 

(оригинал или заверено копие) 
 11. Документ, издаден от Агенцията по кадастъра 

съгл. чл. 175, ал. 5 от ЗУТ (заверено копие) 
 12. Договори с експлоатационните дружества 
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(заверено копие) 
 13. Служебна бележка за липса на задължения към 

Община Варна (оригинал, заверено копие, копие) 
 14. Удостоверение за липса на публични общински 

вземания, издадено от Дирекция „Местни данъци и 

такси“ в Община Варна (оригинал или заверено 

копие или копие) 
 15. Експертен доклад за зелените площи, по реда на 

Заповед 2661/26.10.2005 г., издаден от 

регионалните администрации 
 16. Акт образец 12, издаден от органа за строителен 

надзор (оригинал) 
 17. Протокол от проверка, издаден от общината 

(оригинал или заверено копие) 
 18. Документ за платена такса (копие) 

 

14.  Някои от документите, които фирмите са длъжни да представят 

съгласно изискванията на общинските власти, са вече налични в регистрите 

на държавните органи или се издават от самите местни власти. Като пример 

може да се посочи документът, удостоверяващ плащането на местни данъци и 

такси. Това дублиране води до разходи на време и средства за фирмите и отчасти се 

дължи на ниското ниво на координация между централните и местните 

институции. По данни от допитванията, една от причините за липсата на склонност 

за сътрудничество с общините от страна на някои държавни органи е тяхното 

опасение да не изгубят част от своите приходи от предоставянето на услугата. Сред 

другите отбелязани фактори, водещи до нееднородност на качеството, изискуемите 

документи и срока, необходим за предоставяне на услугите,  са: ненадеждни или 

непълни информационни системи (т.е. неадекватни бази данни в общините); липса 

на обучение; и отсъствие на диалог между общините. 

Административни разходи 
 

15.  Значително вариране на административните разходи и неприлагане на 

принципа на възстановяване на разходите по отношение на таксите за услуги. 

Сред общините се наблюдават различия по отношение на разходите, които 

фирмите трябва да правят за административни услуги, както и на сроковете на 

валидност на различните документи. Също така понякога има големи разлики сред 

общините, когато фирмите подават заявление за една и съща услуга. Например 

една фирма във Велико Търново плаща 15 лв. за разрешение за разполагане на 

преместваем обект, докато същото разрешение във Видин и в Кюстендил струва 

съответно 30 лв. и 60 лв.
 3

  В Кюстендил и София разрешението важи пет години, в 

Бургас, Добрич и Велико Търново – три години, а в Бургас (когато касае сезонни 

преместваеми обекти) и Варна – едва една година. В други общини, в т.ч. Видин и 

София (Район „Младост“), валидността съответства на срока на договора за наем, 

докато например в Стара Загора разрешението е безсрочно, в случай че 

преместваемият обект е разположен на собствен терен и е с валидност три години, 

                                                 
3
 Обменен курс към 12 юни, 2013 г.: 1 щ. д. = 1.4731 лв. 
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в случай че се намира върху общинска собственост. Във Видин таксата е една /30 

лв./, а в Русе има две такси, на обща стойност 75 лв.: 35 лв. за разглеждане на 

документите и 40 лв. за поставяне на рекламно-информационни табели. В 

Кюстендил е определена такса от 200 лв. за билборд с какъвто и да е вид 

информационно съобщение, а в Благоевград таксата е между 30 лв. и 100 лв., в 

зависимост от местоположението. Стара Загора и Пловдив обаче прилагат 

диференцирана такса, в зависимост от размера и вида рекламно съобщение 

(билборд, друг вид средство за информационно съобщение). Интервютата сочат, че 

общините не прилагат точно определена методология при изчисляване на таксите 

за услуги. Реално таксите рядко са съобразени с принципа на възстановяване на 

разходите и понякога се използват от общинските власти за набиране на средства.  

Качество на административното обслужване 
 

16.  Отсъствие на прозрачност в административния процес. Докато много 

местни администрации са с добра техническа компютърна база (в частност по-

големите общини), в повечето градове все още няма ефективна административна 

система, която да намалява обема на административно-бюрократичните дейности 

или административното време за услугата, което ясно се отразява върху качеството 

на обслужването по места. Понякога законът указва срок, в който дадена 

административна услуга трябва да бъде предоставена. Например Законът за 

устройство на територията за издаването на разрешение за строеж определя 

седемдневен срок, считано от момента на предоставяне на всички необходими 

документи. В случай че главният архитект не издаде документа в посочения срок, 

се прилагат сериозни санкции от страна на Регионалната дирекция за национален 

строителен контрол. Някои общини обаче са намерили начин за заобикаляне на 

изискването. Седемдневният срок трябва да се счита от деня, в който фирмата 

предостави всички необходими документи, но често не е ясно какви документи 

следва да се представят. Това позволява на общинската администрация да 

разполага със значителни дискреционни правомощия при тълкуването на 

разпоредбите за сроковете за предоставянето на услугата. Друг случай е във връзка 

със Закона за туризма, според който срокът за обработка на разрешителните за 

заведения за хранене и за развлечения и на средствата за подслон е 60 дни. В 

повечето случаи общините обработват заявленията по-бързо (между 20 и 30 дни), 

но администрацията е в правото си да изчака изтичането на законоустановения 

срок, преди реално да издаде разрешението.  

Електронно правителство 
 

17.  Ниска степен на използване на решенията на електронното 

правителство. Повечето разглеждани общини твърдят, че предлагат различни 

видове електронни услуги. Докато в последните години широко са се използвали 

средства от европейски фондове за инфраструктура на ИТ за разгръщане за 

електронни услуги в общините, тези услуги са сведени до реформи от второ 

поколение, изразяващи се в интернет сайтове, предлагащи само основна 

информация и образци на заявления за конкретни административни услуги. Добрич 

е пример за община с напреднала информационна система за административни 
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услуги (от четвърто поколение), при която служителите на публичната 

администрация и представителите на бизнеса общуват и реализират услуги по 

електронен път. Обаче през 2010 г., както и през 2011 г., само една фирма е 

използвала електронната система за обслужване на Община Добрич, което показва 

слабо търсене на електронни услуги от фирми в Добрич. По-често изобщо не се 

предлагат електронни услуги, въпреки че внедряването им не изисква съществени 

допълнителни средства. Например заверката на регистъра на настанени туристи и 

реализирани нощувки се предлага в електронен вид безплатно в Столична община
4
, 

но на много други места (напр. Видин), услугата не е електронна и фирмите трябва 

ежемесечно да изпращат лично свой представител в общината за съответните 

документи за регистрация на настанените гости и за получаване на заверка от 

общинските власти. Освен времето, което се губи, този процес е свързан и с 

разходи за администрацията и фирмите. 
 

Фигура 4.  Брой заявления за заверка на регистъра на настанените туристи и 

реализираните нощувки  

 

 
   Източник: Проучване на Световната банка (2011). 

 

18.  В повечето общини заверката на регистъра на настанените туристи и 

реализираните нощувки се извършва автоматично в момента на ежемесечното 

подаване на заявлението (Фигура 4). В Добрич обаче това отнема три дни, а във 

Варна седем, при все че броят заявления не е толкова висок, колкото е в София или 

Пловдив, където процедурата се изпълнява на момента. Добрич и Варна са два 

противоположни примера по отношение на броя документи, изискуеми за тази 

общинска услуга (Таблица 3). 
 

                                                 
4 В началото на 2012 г., Община Пловдив използва безплатна електронна заверка на 

регистрите на настанените туристи и реализираните нощувки. 
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Таблица 3.  Изискуеми документи за регистрация на туристи 

Добрич Варна 
Не се изискват документи за 

услугата 
1. Документ за собственост или договор за 

наем, издаден от съда, нотариус или 

държавен или общински орган (копие) 
 2. Удостоверение за категоризация, 

издадено от общината (копие) 

 3. Документ за банково плащане за 

последния работен ден от предходната 

година, издаден от банката (копие) 

 4. Документ за платена такса, издаден от 

общината (копие) 
 5. Служебна бележка за липса на 

задължения към общината 
 6. Удостоверение за липса на публични 

общински вземания, издадено от 

Дирекция „Местни данъци и такси“ в 

Община Варна (оригинал или заверено 

копие и копие) 
 

Общините Видин и Пловдив предлагат тази услуга безплатно, докато в Кюстендил 

събират по 1 лв. на заверка, в Добрич – 2 лв., в Бургас 5 лв. и 15 лв. във Варна. В 

Стара Загора, която за разлика от Бургас и Добрич не се счита за туристическа 

дестинация,  таксата е 10 лв. 

 

19.  Въпреки че базата за електронно правителство в по-големите общини е 

добра, тя не е свързана със системите за електронни услуги в централната 

администрация. Това означава, че държавните служители не могат да получават 

никаква информация по служебен път, което често е причината местната 

администрация да изисква от фирмите повторно представяне на документи, вече 

подадени пред органите на централната власт.  

 

20.  Не се използват публичните регистри и липсва единен 

административен регистър. Общините не се възползват от публичните регистри 

като средство да оповестяват решенията по реда на нормативните изисквания. Един 

публичен регистър обаче може да е от голяма полза на бизнеса и на гражданите за 

упражняване на контрол върху качеството на услугите, които се предоставят. 

Следва да се отбележи обаче, че наличието на публични регистри не гарантира 

непременно, че общините няма да изискват допълнителни документи.  Например, 

националният Търговски регистър предоставя информация за всеки регистриран 

стопански субект в страната.  При все че тези данни са общественодостъпни и 

безплатни, повечето общини все още изискват от фирмите представянето на 

официални документи за регистрация от Търговския регистър, което е свързано с 

разходи, а валидността е едва шест месеца. Също така, единният Административен 

регистър преустанови актуализирането на информацията през 2009 г. 
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Инспекции 
 

21.  Отсъствие на съгласуваност при проверките и на система за планови 

проверки. Взаимодействието между институциите, които извършват 

инспекционни дейности (национални, регионални и местни), е неефективно, като 

всеки предприемач подлежи на многобройни проверки от различни органи. Реално 

не съществува система за редовни, комплексни и планирани проверки от страна на 

държавни инспектиращи органи. Проблемът е от огромна важност, тъй като 

поражда недоверие, а предприемачите губят време и енергия при взаимодействия с 

различни органи по различно време. Нещо повече: сигналите, получавани от 

регионалните инспектиращи органи, често се насочват към общинските звена за 

инспекция. Общинските власти са с ограничен административен кадрови състав, 

като в същото време им се възлагат много повече отговорности. Понастоящем 

проверките не се организират планово, а фирмите реално могат безпричинно да 

бъдат инспектирани всеки ден. Проверките обикновено ангажират сериозно 

фирмените мениджъри, което поражда извънредна административна тежест за 

бизнеса.  

 

22.  С помощта на интервюта с представители на частния сектор, проведени 

за целите на настоящия доклад, се потвърдиха много от констатациите на 

изследването, като се откроиха и допълнителни аспекти на въпросите (вж. Каре 1).  

 

Каре 1.  Виждания на бизнес общността  

 

Въпроси в сектора на туризма. Хотелиерите са длъжни да регистрират имената на своите 

чуждестранни гости в подразделенията на органите на местната власт. Хотелиерите биха 

искали да могат да извършват това по електронен път, което би било много ефективно и 

реално без никакви разходи.  Едва няколко са разгледаните общини в страната, които 

предлагат тази възможност (например в град София). Съответно хотелите в други градове 

в момента трябва да изпращат ежедневно свои рецепционисти в управлението на 

полицията лично да подават справка за броя чуждестранни гости в хотела.  

 

В ресторантьорския бизнес нито един обект не е в състояние да се справи с многобройните 

изисквания и документи, наложени от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), според 

представители на частния сектор във Видин и Добрич. В някои случаи общината изисква 

РЗИ да представя становище или да се произнася с решение в области извън 

компетентността на този орган. Това значително забавя административния процес за 

получаване на разрешение за отваряне на ресторант. 

 

Често общинските служители не са наясно със своите отговорности. В Добрич 

представителите на бизнеса специално наблегнаха на това, че голямото мнозинство от 

местните административни служители не са наясно със своите пълни задължения като 

общински служители, като това води до проблеми в комуникацията с деловата общност. 

Административните служители във всички разгледани общини често изискват 

представянето на документи, които вече са налични в техните собствени административни 

системи. За фирмите това е свързано с много разходи на време, като вместо това ресурсите 

биха могли да се влагат в по-добро предоставяне на продукти и услуги. „Много сме далеч 

от практиката в Естония,“ сподели бизнесмен от строителния бранш в Добрич. Във Видин 

се потвърди същата ситуация.  
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Изискват се ненужни документи. Много фирми споделят, че един определен документ – 

Удостоверение за актуално състояние – определено следва да бъде премахнат.  В Община 

Добрич не изискват този документ от 2011 г. насам, но сякаш конкретната практика е 

изключение, защото това е документът, който най-често бива изискван от страна на 

местните администрации. Цената му е 7 лв. (3.5 евро), но съответната фирма прави разходи 

в размер на 10 лева за банкови такси. По-смущаващ обаче е фактът, че документът 

престава да бъде валиден веднага след своето издаване, поради допускането, че 

обстоятелствата на фирмата биха могли да бъдат променени във всеки един момент.  

 

Високи разходи и забавяне. Въпросът за начина, по който полицията обработва поканите 

за чуждестранни бизнесмени от определени държави, се открои в Добрич и Стара Загора. 

Според сведенията, разходите за издаване на покана за чуждестранен бизнесмен, който 

желае да посети страната с делова цел, са много високи. Необходимо е писмото с поканата 

да се изпрати от българския домакин по куриер, като цената е над 100 лв. на страница. 

Също толкова затрудняващо обаче е обстоятелството, че документацията, свързана с 

поканата, трябва да бъде представена в полицията. В миналото услугата е била възложена 

за изпълнение на Българската търговско-промишлена палата и нейните регионални офиси 

в страната, като издаването на покана на една фирма е отнемало средно 10 минути и 30 лв. 

(15 евро).  В продължение на десетилетие това е било успешна практика. В момента 

процесът отнема много време, като понякога срокът за обработване на документите от 

страна на полицията се проточва със седмици и може да отнеме дори месец. Изискват се и 

допълнителни – и напълно ненужни – документи, като например годишната данъчна 

декларация на фирмата. В тази връзка общините могат да отправят предложения за 

промени за връщане на режима за обработка на поканите за чуждестранни бизнесмени от 

страна на регионалните офиси на националните бизнес асоциации. 

 

Непълно предоставяне на услуги. Общинските административни изисквания са особено 

затормозяващи за малките и средните предприятия в Стара Загора и Видин, както посочват 

няколко представители на деловата общност. Във Видин някои услуги не се предоставят 

напълно дори и след представяне на необходимите документи. Пример за това е 

издаването на удостоверение за завършен етап на строеж. За пететажна сграда 

администрацията не издава удостоверение, ако е издигнат само вторият етаж; в същото 

време обаче фирмата има нужда от удостоверението, за да получи банков заем за 

завършване на сградата. Независимо от това, Община Видин издава удостоверение само за 

изцяло завършен строеж.  Случаят обаче не е такъв в други общини.  

 

Издаването на индивидуален идентификационен номер е рядко срещана практика. 

Най-добрата практика за издаване на персонален идентификационен номер (ПИН) на 

фирми почти не се среща. Във Велико Търново всяка фирма има такъв, като общинските 

служители могат да следят задълженията на всички стопански субекти. Такъв номер би 

бил особено полезен във Варна, където общината изисква от всяка фирма да представя 

документ за липса/наличие на задължения към общината, което е свързано с разходи. 

 

Източник: Интервюта по метода „фокус група“ с представители на частния сектор, април 

2011 г. и юни 2012 г. 
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Добри практики  
 

23.  Общинските административни услуги в България бяха реформирани с 

помощта на средства от европейски фондове. Въпреки че опитът в последно 

време във връзка с подобни инициативи, финансирани предимно по Оперативна 

програма „Административен капацитет“ (ОПАК), не е еднозначен (по данни от 

оценки както от страна на общинските администрации, така и на бизнеса), това все 

още остава главен източник на финансиране и подобряване на общинските 

административни услуги. Както е видно от Единната информационна система за 

управление на структурни фондове на ЕС в страната
5
, към февруари 2013 г. са 

осъществени или са в ход 141 проекта по ОПАК в български общини.  Според 

разчетите, заделените средства са 37 млн. лв., а реално усвоените - 24 млн. лв. 

Община Варна е с най-много одобрени проекти - четири на обща стойност 3.5 млн. 

лв. (заделени) и 2.6 млн. лв. реално усвоени, следвана от София с три проекта на 

обща стойност 1.2 млн. лв. Други примери за използване на средства от ЕС за 

реформиране на работата на общините са Община Две могили, с три одобрени 

проекта и общините Аксаково, Марица, Габрово, Пловдив, Шумен, Бургас, 

Смолян, Тетевен и Симитли, всяка с по два проекта, финансирани по ОПАК. 

Болшинството общини в страната (75%) обаче нямат проекти, финансирани по 

ОПАК. Усилията, финансирани по ОПАК, целят следното: 

  

 Реорганизация на общинската административна работа, в съответствие с 

търсенето от страна на бизнеса 

 Намаляване на разходите за местните услуги за облекчаване на 

административната тежест 

 Съкращаване на сроковете за предоставяне на местни услуги 

 Поместване на информация на интернет страниците на общините за 

улесняване на процедурите във връзка с регулирането и спазването на 

разпоредбите. 

  

24.  В действителност обаче нито една община не може да се каже, че е 

достатъчно напреднала във всички основни области на дейността, за да служи 

като пример за останалите. Причината е свързана с много фактори, като обем на 

икономическата активност в общината, определящ търсенето на услуги от страна 

на фирмите; степен на участие на фирмени сдружения в процеса на комуникация и 

сътрудничество с общината за подобряване на нейната работа; финансови ресурси 

и задълбочено познаване и разбиране на приложимата нормативна уредба, както и 

възможности, които тя предоставя на общините за провеждане на местна политика; 

експертен капацитет в рамките на административните структури и натрупване на 

опитни кадри; и т.н. Могат да бъдат посочени добри практики в различни общини, 

но по-скоро индивидуални практики се откриват в конкретни области.  Според 

индекса на Институт за пазарна икономика (ИПИ) „Местни условия за правене на 

                                                 
5
 Вж. http://umispublic.minfin.bg. 
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бизнес“ за 2011 г.
6
, Габрово се нарежда на първо място сред областните градове с 

най-добро общо представяне в разглежданите области. Въпреки че градът не се 

нарежда на първо място по нито един отделен подиндикатор, той получава високи 

или средни оценки за всички тях, което показва един по-комплексен и 

широкообхватен подход от страна на местната администрация. 

 

25.  В изследването на ИПИ (2011) се извърши анализ на местната 

прозрачност, системата на електронна община и възприятията за корупция, наред с 

други елементи, за да се определи в какво се състоят добрите практики: 

 

 Прозрачност. Класацията в резултат на програмата „Достъп до 

информация“
7
  определя Община Добрич като най-прозрачната от всички 

487 административни структури, обхванати в изследването. Резултатът на 

Добрич е дори още по-висок, когато се отчете фактът, че градът се 

представя по-добре от всички органи на изпълнителната власт и независими 

административни структури, някои от които получаващи много повече 

финансиране и непредоставящи пряко услуги на граждани. Другите местни 

администрации с висока оценка в класирането са Две могили (4-то място), 

Габрово (6-то), Мездра (8-мо) и Пирдоп (10-то). Сред най-добрите практики 

е подходът на избрани общини редовно да поместват информация на своите 

интернет страници, съдържаща (1) списък на издадените разпоредби, (2) 

списък на отделните решения на кмета, (3) списък на решенията на 

общинския съвет, (4) бюджет, (5) финансови отчети, (6) общински договори, 

(7) данни за обществени поръчки, както и други. 

 

 Електронна община. Електронното обслужване в Община Бургас 

постоянно се разгръща и е добър пример за следващата стъпка - преход от 

предоставянето просто на информация относно услуги до предоставянето на 

различни формуляри, които могат да бъдат сваляни, попълвани и подавани 

на сайта. Варна и Габрово са други добри примери, като предлагат много 

образци на интернет страниците си, в услуга на граждани и фирми. Община 

Добрич предоставя електронни услуги за фирми с електронен подпис. 

 

 Възприятие за корупция. Стопанската среда зависи силно от възприятията 

сред общността за корупция от страна на служителите в общинските 

администрации. По данни на проучване на ИПИ, проведено през 2011 г., 

тези възприятия са най-ниски в Монтана, Русе и Враца, като местната 

общност дава най-висока оценка на усилията на администрацията за по-

добро управление. Най-ниско в класацията по показател „възприятие за 

корупция“ се нареждат Кърджали, Стара Загора и София (Столица). 

Основните причини за възприятието за корупция са свързани с практики в 

областта на възлагането на обществени поръчки и местните регулаторни 

                                                 
6
 Вж. http://www.effectivemunicipality.com/bg/news/-2011. 

7
 Първа активна класация за прозрачност 2012 г., програма „Достъп до информация“, 

http://www.aip-bg.org/surveys/. 
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процедури, т.е. процеси, които се организират от общините и могат лесно да 

бъдат манипулирани от тях. 

 

26.  При интервюирането за целите на този доклад на общински служители в 

девет от единадесетте общини в извадката бяха установени интересни резултати 

(вж. Каре 2). 

 

Каре 2.  Виждания на общинските служители 

 

Обслужване на едно гише и информационна система в Благоевград 

Благоевград беше една от първите общини, в която се въведе обслужване на едно гише в 

края на деветдесетте години на ХХ век. Градът отчете подобрена информационна 

система за събиране на данъци, която оттогава насам работи и която покрива 

въвеждането на данни, поддръжката и предоставянето на крайни услуги на клиентите. 

Въпреки че системата изискваше малка инвестиция в размер на едва 15 000 лв. (7 500 

евро), тя беше въведена в малко на брой други общини в страната.  

 

Електронни услуги в Добрич, Варна и София 

В Добрич бяха отменени задължителните становища на РЗИ. Също така общината 

премахна и задължителното становище във връзка с пожарната безопасност, когато 

малки фирми кандидатстват за услуга. От 2007 г. насам националният 

Административнопроцесуален кодекс определя от фирми и граждани да не се изискват 

ненужни документи (които могат да бъдат получени по служебен път). Въпреки че тази 

разпоредба често се нарушава от много общини, в Добрич предлагат бланка, в която 

фирмата може да нанесе номера на разрешителното за строеж, а общината по служебен 

път намира документа. В повечето други общини в страната фирмите трябва да подават 

допълнителни документи, които вече са налични в регистрите на общините. Общински 

експерти в Добрич споделят, че регионалните органи не общуват надлежно с тях, 

въпреки че тези органи издават документи, изисквани от общините за някои услуги.  

 

В Община Варна има добре организирана система за електронни услуги, въпреки че все 

още предстои създаването на електронен архив, както и на електронна връзка между 

министерства, други ведомства и общините. Все още предстои обаче утвърждаването на 

електронната комуникация като стандартна практика сред други общински 

администрации в страната. Например общините имат спешна необходимост от 

изграждането на пряка онлайн връзка с Търговския регистър и Националната агенция по 

приходите. За разлика от това, Община Варна в момента предоставя 12 електронни 

услуги и работи съвместно с Община Валенсия по проект за електронно правителство, 

въпреки че все още предстои въвеждането на вътрешни правила за документооборот. 

Дори във Варна въвеждането на нова електронна услуга, свързана с плащането на 

данъци, отне месец и половина. В София се предлага набор от електронни услуги, често 

използвани от фирмите.  Цялата информация е налична онлайн – напр. регистри за 

разрешения за строеж, общински заповеди, образци на заявления, запитвания и др.   

 

Прозрачност на административната практика в Кюстендил 

Община Кюстендил е въвела система от механизми за контрол по отношение на своите 

административни услуги. Внедрени са информационна система и механизъм за 

оплаквания, за да се следят случаи, при които административните служители не 

изпълняват надлежно своята работа. 

 



17 

 

Без такса за превод при плащане на общински такси в София 

Общината разполага със собствена банка на разположение на фирмите за плащане на 

общински такси; от есента на 2008 г. банката е освободила тези дейности от такса за 

превод.  

 

Електронни регистри в Стара Загора 

Община Стара Загора е едно от малкото места с електронни регистри. Градът има четири 

електронни регистъра и в момента разработва 10 електронни услуги по ОПАК. 

Проблемът обаче е нееднородният софтуер за електронните услуги, което със сигурност 

ще се превърне в съществен въпрос, когато електронните услуги във всички общини ще 

трябва да се интегрират с централните такива. Целият трети етаж на Общината в Стара 

Загора е отделен за електронни услуги, по ОПАК (2 млн. евро), разработени в периода 

2009–10 г. Също така общината е свързана електронно с Търговския регистър. 

 

Източник: Интервюта на авторите с общински служители, април 2011 г. и юни 2012 г. 

 

Предложения  
 

27.  Необходимо е политиците на национално и местно ниво да предприемат 

действия по два ключови аспекта. От една страна е наборът действащи 

разпоредби с видими и неоправдани различия в общинските регулаторни практики. 

Ясно изразена е необходимостта от прилагането на подробен план за опростяване, 

с цел оптимизиране и „изчистване“ на сегашната маса разпоредби и от създаването 

на електронен регистър във всяка община с опростени процедури и изисквания за 

намаляване на броя документи, сроковете и разходите, които да бъдат прилагани 

единно и повсеместно. От друга страна, следва да се отчете потокът от 

разпоредби. Общините в България често не прилагат последователно 

предварителен анализ на проекти на нормативна уредба, което повишава разходите 

за бизнеса и съответно действа в ущърб на местното финансиране и изгледите за 

растеж. 

 

28.  Конкретни елемента на бъдеща Програма за реформа на 

административните услуги на общинско ниво, са представени както следва: 
 

 Стартиране на процедури по опростяване на регулирането. Необходимо 

е опростяване на регулирането и оптимизиране на процедурите на местно 

ниво за намаляване на административно-бюрократичните дейности, 

времето, разходите и изискванията за предоставяне на информация за 

фирмите. Пилотни области за тази реформа биха могли да бъдат  процесът 

на издаване на разрешение за строеж и режимът за категоризиране на хотели 

и ресторанти.   

 

 Въвеждане на система за регулаторно качество. Необходимо е 

националното законодателство да се прилага по места с последователност, 

съгласно принципите на прозрачност, предвидимост, подобрено качество на 

обслужването и време за предоставяне на услугите, с въвеждането на 
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системи за вътрешен контрол и атестация (за общински служители) и за 

редовно получаване на обратна информация от клиенти. Например в 

общините би могла да се внедри система за качеството на регулирането, под 

наблюдението на Звено за качество на регулирането, създадено към 

Министерския съвет, чрез контрол на електронните регистри на 

административните процедури, като така се осъществява редовна проверка 

на административните практики.   

 

 Подобряване на институционалната координация. Правителствените и 

общинските органи биха могли да разгледат възможните начини за по-добро 

съгласуване на политики, законодателство и институционална подкрепа за 

избягване на ненужни разпоредби за бизнеса и на административни 

процедури, пораждащи бреме. Например взаимоотношенията между 

органите, провеждащи проверки (национални, регионални и местни) могат 

да станат ефективни, ако се планират редовно и интегрирано. Една от 

областите, в която би могло да се внесе подобрение, е хотелиерството и 

ресторантьорството. 

 

 Стандартизиране на изискванията относно често използвани 

разрешения и одобрения. Често използвани разрешения и одобрения, 

които пораждат тежест за фирмите, биха могли да бъдат унифицирани по 

отношение на разходи, срокове и брой необходими процедури или 

документи сред общините. Кандидати за предмет на тази реформа биха 

могли да бъдат следните области: разрешението за поставяне на рекламно-

информационни елементи, за извършване на пътнически таксиметрови 

превози и за разполагане на преместваеми обекти. 

 

 Намаляване на административните разходи. Би могъл да се прилага 

принципът на възстановяване на разходите по отношение на таксите за 

административни услуги. Реформите биха могли да стартират пилотно 

спрямо следните режими: разрешение за разполагане на преместваем обект 

и за поставяне на рекламно-информационни елементи. 

 

 Използване на публичните регистри. Потокът от документи и качеството 

на обслужване биха могли да се оптимизират чрез ефективно използване на 

средствата на електронното правителство. Например, във всички общини би 

трябвало да се въведе електронна заверка на регистъра на настанените 

туристи и реализираните нощувки. Това вече е регламентирано в новите 

промени на Закона за туризма от март 2013 г., който постановява, че 

заверката отпада като услуга, а месечната справка-декларация за 

реализирани нощувки трябва да се изпраща по електронен път (чл.116, т.3 и 

т.5). 

 

 Избягване на дублирането на документи. Необходимо е, когато фирмите 

се задължават да предоставят документи, да се избягва дублирането им. 

Например, общинските служители не би следвало да изискват документите 
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за фирмена регистрация, а вместо това да теглят тази информация от 

публичния електронен търговски регистър. 

 

29.  Модел за най-добра практика може да се приложи за прегледа и 

осъществяването на опростяването на регулирането (вж. Фигура 5), съгласно 

следните принципи относно процеса на административна реформа: 

 

 Местна отговорност и ръководство: Силните местни водещи фигури и 

партньори имат съществена роля за успешното осъществяване и устойчивост на 

реформите. 

 

 Стандартизирано разработване на проекти за гарантиране на 

възпроизводимост: Фокусирането върху въпроси, специфични за райони, в 

които се създават условия за възпроизводимост от страна на неправителствени 

организации или други общини след приключване на проекта, ще подпомогне 

стандартизирането на структурата на проекта. 

 

 Последователност на стъпките: Подходите по отношение на създаването и 

осъществяването на проекти следва да са базирани на определена поредност, с 

гъвкавост, отчитаща капацитета и конкретните нужди по места. 

 

 Устойчивост: Разработването на решения чрез процес на активно допитване 

до и сътрудничество със заинтересовани страни ще насърчи активната 

отговорност и институционализацията. 

 

 Изграждане на капацитет: Включването на допитването до заинтересовани 

страни и изграждането на капацитет като решаващ елемент от всяка дейност са 

ключови фактори, влияещи върху устойчивостта, предвид ограничения 

капацитет и ресурси. 

 

 Привличане на частния сектор: Привличането на търговски камари, 

Националното сдружение на общините в Република България и на фирми за 

получаване на подкрепа, застъпничество и участие в практическото 

осъществяване ще укрепи ангажираността на частния сектор. 

 

 Оповестяване на усилията и дейностите за реформа: Изключително важно 

е резултатите от реформата да бъдат оповестявани сред обществеността. 
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Фигура 5.  Модел за най-добра практика за прегледа и процеса на опростяване на 

регулирането  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: Авторите. 

Базисна инвентаризация. Служители на органите на местната власт правят опис на 

всички административни процедури и услуги, свързани с фирми и граждани и събират 

цялата съпътстваща документаци-я за електронна инвентаризация на процедурите. Същите 

предоставят препоръки за подобряване и оптимизиране. 

 

Допитвания до сектора на бизнеса, мозъчни тръстове и академичната общност. 

Формиране на фокус групи и организиране на работни семинари за отделни 

предприемачи, представители на бизнес сдружения, търговски камари, общността и 

гражданското общество. В резултат на допитванията се получава обратна информация за 

административните процедури и услуги, както и препоръки за опростяване. 

Вторичен преглед на всички административни процедури и услуги и препоръки за 

подобряване. Навсякъде по места работна група от служители на администрацията и 

експерти извършва систематично прегледи на процедурите, с препоръки за: отмяна или 

опростяване на документите, образците и процедурите; съкращаване на сроковете за 

разглеждане и обработка на документацията; и намаляване на данъци и такси. Също така 

работната група отчита  препоръките от фокус групите и работните семинари, когато това е 

уместно, като така се привличат всички заинтересовани страни в процеса на взимане на 

решения. 

 

Приемане и изпълнение на препоръки. Кметът или общинският съвет приема 

предложения за подобряване; въвеждат се съответните изменения в нормативната уредба на 

местно ниво в подкрепа на прилагането; приемат се и се прилагат нови процедури. Фирми, 

които са приключили изменените процедури, се подлагат на наблюдение и се докладват 

резултатите. 

 

Създаване на регулаторни органи за контрол на качеството и електронен регистър. 

Приемат се съответните решения за създаване на регулатори на качеството на местно ниво за 

осъществяване на контрол върху потока нови процедури; създаване и заработване на 

електронен регистър на всички административни процедури и услуги. 
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Приложение №1: Обхват на проучването 
 

Избрани общински административни услуги Избрани общини 

(население) 

1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-

информационни елементи 

2. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на 

строеж 

3. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, 

издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за 

видовете строежи от IV и V категория 

4. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и 

обекти на техническата инфраструктура 

5. Издаване на разрешение за строеж 

6. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 

7. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за 

извозване на битови и производствини отпадъци, строителни и 

земни маси 

8. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и 

земни маси  

9. Промяна на предназначението на земеделските земи и 

включване в строителните граници на населените места 

10. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници 

11. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и 

съоръжения в обхвата на пътя 

12. Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, 

улични платна и свободни обществени площи при извършване 

на строителни и ремонтни дейности 

13. Заверка на регистър на настанените туристи и на 

реализираните от тях нощувки 

14. Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

15. Категоризация на средства за подслон и места за 

настаняване 

16. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим 

имот и незавършено строителство. 

1. Благоевград (70,881) 

2. Бургас (200,271) 

3. Добрич (91,030) 

4. Кюстендил (44,532) 

5. Пловдив (338,153) 

6. Русе (149,642) 

7. Ст. Загора (138,272) 

8. София (1,291,591) 

9. Варна (334,870) 

10. В.Търново (68,783) 

11. Видин (48,071) 
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Приложение №2: Проучени административни услуги на 
общинско ниво 

 

 ОБЛАСТ Код по 

СУНАУ * 

Наименование на услугата Нормативно основание 

1 Реклама 93 ** (7.1) Издаване на разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни елементи 

 

Чл. 57, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията 

2 Устройство на 

територията 

104 (3.21) Издаване на удостоверение за степен на 

завършеност на строеж 

Чл. 181, ал 2 от Закона за 

устройство на територията; 

3 Устройство на 

територията 

105 (3.20) Регистриране и въвеждане строежите в 

експлоатация, издаване удостоверение за 

въвеждане в експлоатация за видовете 

строежи от IV и V категория 

Чл. 177 от Закона за устройство 

на територията 

 

4 Устройство на 

територията 

112 (3.8) Съгласуване на инвестиционни проекти 

за благоустрояване и обекти на 

техническата инфраструктура 

Чл.142, чл.144 от Закона за 

устройство на територията 

 

5 Устройство на 

територията 

116 (3.11) Издаване на разрешение за строеж Чл. 148 от Закона за устройство 

на територията 

 

6 Устройство на 

територията 

119 (3.2) Издаване на разрешения за поставяне на 

преместваеми обекти 

Чл. 56 от Закона за устройство 

на територията 

 

7 Земеползване 153 (8.1) Издаване на разрешения на физически и 

юридически лица за извозване на битови 

и производствини отпадъци, строителни 

и земни маси 

 

Чл. 9 от Закона за местните 

данъци и такси;  

 

 

8 Земеползване 169а (8.7) Издаване на документ за насочване на 

строителни отпадъци и земни маси  

 

Чл. 19 от Закона за управление 

на отпадъците  

9 Земеползване 176 (10.4) Промяна на предназначението на 

земеделските земи и включване в 

строителните граници на населените 

места 

 

Чл. 17 и чл. 20а от ЗОЗЗ; 

 

Чл. 28 и чл.30 ал.1 т.7 от ПП 

ЗОЗЗ 

 

10 Транспорт 188 (11.1) Издаване на разрешение за таксиметров 

превоз на пътници 

 

Чл. 24а от Закона за 

автомобилните превози; 

 

Чл. 24 от Наредба № 34 от 6 

декември 1999 г. за 

таксиметров превоз на пътници 

 

11 Транспорт  222 (12.3) Издаване на разрешение за специално 

ползване на пътя чрез прокарване и 

ремонт на подземни и надземни проводи 

и съоръжения в обхвата на пътя 

 

Чл. 18 и чл. 23 от Закона за 

пътищата; 

Чл. 18, ал. 1 от Наредбата за 

специално ползване на 

пътищата 

12 Търговия и 200 (12.4) Издаване на разрешения за ползване на Чл. 157, ал. 5 от Закона за 
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 ОБЛАСТ Код по 

СУНАУ * 

Наименование на услугата Нормативно основание 

туризъм части от тротоари, улични платна и 

свободни обществени площи при 

извършване на строителни и ремонтни 

дейности 

 

устройство на територията 

 

 

13 Търговия и 

туризъм 

203 (11.7) Заверка на регистър на настанените 

туристи и на реализираните от тях 

нощувки 

 

Чл. 49, ал. 2 от Закона за 

туризма 

Бележка: Съгласно 

новоприетия на 26.03.2013 г. 

Закон за туризма, заверката 

отпада като услуга, месечната 

справка-декларация за 

реализирани нощувки ще се 

изпраща по електронен път. 

/чл.116, т.3 и т.5/. 

14 Търговия и 

туризъм 

203а (11.5) Категоризация на заведения за хранене и 

развлечение 

 

Чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, 

ал. 1 от Закона за туризма; 

 

Чл 2 от Наредба за 

категоризиране на средствата 

за подслон, местата за 

настаняване и заведенията за 

хранене и развлечения 

 

Бележка: Съгл.чл.12 т.3 и т.4 

във връзка с чл.128 т.1 от новия 

Закон за туризма. 

15 Търговия и 

туризъм 

203б (11.6) Категоризация на средства за подслон и 

места за настаняване 

 

Чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, 

ал. 1 от Закона за туризма; 

 

Чл 2 от Наредба за 

категоризиране на средствата 

за подслон, местата за 

настаняване и заведенията за 

хранене и развлечения 

 

Бележка: Според новия Закон 

за туризма, съгл.чл.12 т.3 и т.4 

във връзка с чл.128, т.1. 

 

16 Местни данъци и 

такси 

223 (13.3) Издаване на удостоверение за данъчна 

оценка на недвижим имот и незавършено 

строителство 

 

Чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 

към ЗМДТ 

 

*СУНАУ – система за самооценка на административното обслужване. 

** най-нов код според СУНАУ към м.юни 2012 г. 
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Приложение №3: Образец за регистриране на 
административни услуги 
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Приложение №4: Сходства и различия в общините от 
извадката 

Принципите на подбор на общините за целите на настоящия експертен доклад бяха 

следните: осигуряване на разнообразна извадка и на възможност за установяване на 

общи черти по отношение на местното развитие и стопанската среда.  Подборът 

беше извършен през 2011 г. от работна група от експерти от Световната банка и 

Администрацията на Министерския съвет на Република България, както и експерти 

от Националното сдружение на общините в Република България и Столична 

община. 

Данни на областно ниво (не на общинско) се предоставят от Националния 

статистически институт.  

Столицата София отчита най-високата стойност на БВП на глава от населението, 

надвишаваща почти двойно средната стойност на БВП на глава от населението на 

областно ниво за страната и почти четворно съответния показател за Видин (който 

е най-нисък сред общините в извадката за целите на експертния доклад). 

Регионалната икономика на София логично се състои предимно от услуги, като 

повече от 70% от брутната добавена стойност (БДС) се дължи на сектора на 

услугите и отново този показател е най-високият за извадката.  От друга страна 

наблюдаваме една по-разнородна област – Добрич, в която 61% от БДС се дължи 

на сектора на услугите, 21% на сектора на промишлеността и 18% на сектора на 

селското стопанство, както и област Благоевград, в която съответните показатели 

са 50%, 39% и 11%. 

В София се отчитат и най-високи стойности на входящи потоци ПЧИ в 

нефинансови предприятия през 2010 г., при все че областта не се нарежда на първо 

място по темп на изменение на ПЧИ за периода 2007-2010 г. За София – Столица се 

отчита ръст, надвишаващ 35%, което обаче е далеч под ръста, реализиран в 

областите Добрич (357%), Бургас (110%), Русе (112%), Благоевград (87%) и 

Пловдив (71%).  

В община Благоевград се наблюдава най-ниското ниво на безработица през 2010 

г. (5.8%).  След нея се нарежда София с показател 6.6%, сходен с този на Русе 

(6.8%) и Стара Загора (6.7%).  В другия край на спектъра се нареждат областите 

Добрич (с ниво на безработицата 16.4% през 2010 г.) и Видин и Велико Търново 

(13.1%).  Единствено област Русе отбелязва спад в безработицата за периода 2007-

2010 г.  

По отношение на коефициента на заетост обаче (обозначаващ дела заето  

население), показателят за София отново е най-благоприятен: през 2010 г. 70.6% от 

населението на София са били заети, което е значително по-високо от втория поред 

показател (Благоевград с 64.9%) и от най-ниския показател (Видин с дял на заетите 

едва 48.7% ).  
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Що се отнася до възнагражденията на служители, наети по трудово 

правоотношение, най-голям ръст за периода 207-2010 г. се отчита в област Стара 

Загора (54.6%), следвана от Пловдив (49.9%) и София - Столица (49.1%); най-нисък 

е ръстът във Видин (34.7%). Най-високите възнаграждения на годишна база през 

2010 г. се отчитат в област София (8 080 лв.), а най-ниските в областите 

Благоевград (5 683 лв.) и Видин (5 422 лв.). 

За периода 2007–10 г. ръст на населението е отчетен само в областите София, 

Бургас и Варна.  За София увеличението се дължи най-вече на входяща миграция, а 

за вторите две области – на ръст в раждаемостта. Всички други области отчитат 

намаление на населението, като най-засегнати от спада са областите Видин (-6%) и 

Кюстендил (-4%). 

Най-положителният показател, по който всички разглеждани области отчитат 

значително увеличение в периода 2007–10 г., е делът от домакинствата с достъп 

до интернет.  Област Видин води (с ръст от 242%), а най-нисък е ръстът в област 

Варна (6.4%). Интересно е да се отбележи, че и в двата случая общият дял от 

домакинствата с достъп до интернет остава много нисък в сравнение с други 

области — съответно едва 27% и 28%, за разлика от областите София и Бургас 

(съответно 57% и 41%). 

Във всички разглеждани области се наблюдава спад в броя на малките и средните 

предприятия (10–249 служители) като дял от общия брой фирми и ръст на 

относителния дял на микропредприятията (до девет служители) от общия брой 

фирми. 
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Приложение №5: Различия в изискванията за едни и 
същи административни услуги в общините 

 

Пример № 1: Таксиметров превоз на пътници  
 

Брой заявления за издаване на разрешително  

за таксиметрови услуги,  2010 г.  

 

 Общините са въвели 

политика, според която се 

допуска определен макси-

мален брой такси-метрови 

автомобили на година и 

максимална тарифа на 

километър.  В Благоевград 

броят е 450 таксиметрови 

автомобила, като Наредба № 

34 на Общината определя 

максималната тарифа.  За раз-

лика от това обаче в други 

общини има таксиметрови 

автомобили, извършващи 

дейност незаконно, както и в 

случая на Кюстендил. 
Източник: Проучване на Световната банка, 2011 г. 

 

Брой дни за издаване на разрешително за извършване на таксиметрови услуги, 2010г. 

 

 
 

Източник: Проучване на Световната банка, 2011 г. 

Бележка: С решение No.120 по Протокол No.4 от 27.01.2012 г., Общински съвет-

Благоевград приема изменения и допълнения на Тарифата за конкретни размери на 

местните такси, въвеждайки три вида административни услуги – обикновена, бърза и 

експресна.  
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Общинските разпоредби във Велико Търново не посочват изрично срок за 

обработка на заявлението, но длъжностните лица твърдят, че разрешително се 

издава в срок от три дни. Срокът на валидност на разрешителното е една година 

във всички общини, с изключение на Варна и Русе, в които е две години. 

Образецът на заявлението е стандартизиран във всички общини, но във Варна 

заявителят може също така да подаде молба със свободен текст, вместо 

стандартното заявление по образец. В никой град заявленията за тази 

административна услуга не могат да се подават по електронен път. Освен това, 

процедурата е усложнена, тъй като изискването за предоставяне на 

удостоверението за регистрация в общината е излишно. Регистърът на 

регистрираните таксиметрови превозвачи е публичен. Към м.май 2013 г., чл.24 а от 

Закона за автомобилните превози не е отпаднал и така общината все още има 

законово регламентирана процедура, която е излишен административен товар. 
 

Брой изискуеми документи 

Видин Велико Търново 
1. Удостоверение за регистрация, 

издадено от Изпълнителна 

агенция (ИА) „Автомобилна 

администрация към  

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС)  (копие) 

1.    Удостоверение за регистрация, 

издадено от ИА „Автомобилна 

администрация” към МТИТС  (копие) 

2. Удостоверение за обществен 

превоз на пътници, издадено от 

Регионалния отдел на Държавна 

автомобилна инспекция (копие) 

2.   Списък към удостоверението за 

регистрация, издадено от ИА 

„Автомобилна администрация” към 

МТИТС (заверено копие) 
3. Удостоверение от 

Териториалната дирекция на 

Националната агенция за 

приходите (НАП) за 

липса/наличие на данъчни 

задължения (оригинал) 

3.  Контролен документ, удостоверяващ 

извършването на редовен технически 

преглед на таксиметровия автомобил, 

издаден от МТИТС (заверено копие) 

4. Документ за платена такса, 

издаден от общината 

4.   Талон за допълнителен преглед на 

таксиметровия автомобил, издаден от 

служби, упълномощени от МТИТС 

(заверено копие) 
 5. Свидетелство за правоуправление на 

таксиметров автомобил, издадено от 

МТИТС - ИА „Автомобилна 

администрация”, (копие) 

 6. Удостоверение от Териториалната 

дирекция на НАП за липса/наличие на 

данъчни задължения (оригинал) 

 7. Фискален бон от всеки автомобил за 

всяко задължено лице (оригинал) 

 8. Декларация от таксиметровия водач за 

обема, номера и данните на всички 

задължени лица за всеки автомобил 

(оригинал)  
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 9. Декларация от таксиметровия водач за 

настояща адресна регистрация на 

превозвача, водача и задълженото 

лице (оригинал)  

 10.  Идентификационен документ на 

фирмата-превозвач, водача и 

задълженото лице (копие) 

 

Начин на плащане  

В Кюстендил, Бургас, София, Варна и Русе общините допускат плащане по банков 

път на таксата за издаване на разрешително, докато в другите градове се приема 

само плащане в брой. 
 

Общинска такса за разрешително за таксиметрови услуги, 2010 г. (в лева) 

 

 
 

Източник: Проучване на Световната банка, 2011 г. 

Бележка: Община Варна налага такса от 30 лв. за валидност на разрешителното от една 

година, докато таксата е двойна за две-годишно разрешително.  
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Пример № 2: Заведения за хранене и развлечение  
 

Брой заявления за категоризация на заведения за хранене и развлечение, 2010 г.  
 

 
 

Източник: Проучване на Световната банка, 2011 г. 

 

Всички общини, с изключение на две в извадката, са задължени да издадат лиценза 

в срок от 60 дни.  За Добрич срокът е 65 дни, а Видин посочва 74-дневен срок за 

съответната услуга.  

 

В Община Добрич временното удостоверение, с което започва процедурата по 

категоризиране, се издава в седемдневен срок. През следващия етап са нужни 14 

дни за разглеждане от страна на администрацията на окомплектованите документи, 

като на заявителя се предоставят 14 дни за представяне на допълнителна 

необходима информация и още 30 дни за отстраняване на пречки по 

документацията.  Временното удостоверение за открита процедура по 

категоризиране на обекта важи два месеца, а удостоверението за категоризация, 

веднъж издадено, е безсрочно.  Това важи за всички общини в извадката.  

 

Освен стандартните заявления по образец, общините задължават заявителят да 

предостави редица други документи. 
 

Брой изискуеми документи 

София Пловдив 
1.  Удостоверение за фирмена 

регистрация, издадено от 

Търговския регистър (оригинал) 

1. Документ, удостоверяващ езиковата 

квалификация на персонала (оригинал) 

2. Декларация, че лицето не е в 

производство по ликвидация или 

несъстоятелност (оригинал) 

2. Удостоверение за фирмена регистрация, 

издадено от Търговския регистър (копие) 

3.  Документ за собственост 

(заверено копие), договор за наем 

3. Декларация, че лицето не е в 

производство по ликвидация или 
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или друг договор, от който е 

видно, че са налице условия 

субектът да извършва 

съответната туристическа 

дейност в обекта (заверено копие) 

несъстоятелност (оригинал) 

4.  Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация (издадено от 

Дирекция за национален 

строителен контрол, Регионална 

дирекция за строителен контрол и 

звеното „Архитектура и 

градоустройство“ в съответната 

община), оригинали и заверени 

копия 

4. Договор за наем или друг договор, от 

който е видно, че са налице условия 

лицето да извършва съответната 

туристическа дейност в обекта (копие); 

Документ за собственост (копие) 

5.  Документ, удостоверяващ 

езиковата квалификация на 

персонала (копие) 

5. Единен идентификационен код на 

фирмата (копие) 

6.  Документ, удостоверяващ 

платена такса (оригинал) 
6. Документ, удостоверяващ езиковата 

квалификация на управителя (копие) 

 7.  Удостоверение, издадено от Община 

Пловдив (оригинал) 
 8. Заповед за категоризация от Община 

Пловдив (оригинал) 

 9. Документ за платена такса (копие) 

 10. Протокол, подписан от Общинска 

администрация (оригинал) 

 11. Доклад на Общинска администрация 

(оригинал) 

 12. Протокол от заседание на Дирекция 

„Туризъм“ на Община Пловдив 

 

Община Пловдив изисква допълнително шест документа в сравнение със София. 

Всички те се издават от самата община или представляват доклади, протоколи и 

други подобни документи, изготвени и подписани от други общински длъжностни 

лица. Също така се изискват и ненужни документи, като например 

идентификационен документ за регистрация на фирмата, който може да бъде 

получен онлайн безплатно от Търговския регистър. Друга констатация е, че 

повечето от документите, изисквани в София, са оригинали или заверени копия, 

докато в Пловдив се изискват най-вече обикновени копия. В края на 2011 г., 

Община Пловдив опростява процедурата и изисква само документите, посочени в 

приложенията към Наредбата за категоризация на туристическите обекти. От м.май 

2013 г. в община Пловдив могат да се подават документи за категоризация и по 

електронен път. Има случаи (напр. Община Стара Загора), в които са въведени 

допълнителни изисквания, като например документ, удостоверяващ регистрация на 

търговия с хранителни стоки, схема на външното разположение на масите и 

архитектурен план на обекта, които не се изискват в други общини. 

 



33 

 

Начин на плащане. Всички общини допускат плащане по банков път за услугата, 

с изключение на София, която приемаединствено плащане в брой.  
 

Такси. Общините са определили различни такси в зависимост от броя лица, които 

ще бъдат обслужвани в обекта. Таксите са единни, тъй като са по силата на 

тарифата за такси в Закона за туризма (вж. по-долу). 
 

Брой места Такса 
До 20  110 лв. 
21–50  250 лв. 
51–150 500 лв. 
151–300  940 лв. 
Над 300  1 400 лв. 

 

Всички общини в извадката събират и такса в размер на 150 лв. за всяка промяна на 

разпределението на местата. Никоя община не предлага бърза/експресна услуга. 
 

Пример № 3: Средства за подслон 
 

Брой заявления за категоризация на средства за подслон, 2010 г. 

 
 

Източник: Проучване на Световната банка, 2011 г. 

 

Всички общини в извадката, с изключение на две, са задължени да издадат лиценза 

в срок от 60 дни.  За Добрич срокът е 65 дни, а Видин посочва 74-дневен срок за 

съответната услуга. В община Добрич временното удостоверение за открита 

процедура по категоризиране, с което започва процесът на категоризиране, се 

издава в седемдневен срок. На следващия етап са нужни 14 дни за разглеждане от 

страна на администрацията на окомплектованите документи, като на заявителя се 

предоставят 14 дни за предоставяне на допълнителна необходима информация и 

още 30 дни за отстраняване на пречки по изискуемата документация. Временното 

удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта важи два месеца, 

а удостоверението за категоризация, веднъж издадено, е безсрочно. Това важи за 

всички общини в извадката. 
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Брой изискуеми документи 

Кюстендил Стара Загора 

1.  Заявление по образец 1. Документ за собственост (заверено 

копие) 

2.  Декларация, че лицето не е в 

производство по ликвидация или 

несъстоятелност (оригинал) 

2. Декларация относно квалификацията 

на персонала, издадена от фирмата 

(оригинал) 

3.  Документ за собственост (заверено 

копие), договор за наем или друг 

договор, от който е видно, че са 

налице условия субектът да извършва 

съответната туристическа дейност в 

обекта (заверено копие) 

3. Удостоверение за фирмена 

регистрация, издадено от Търговския 

регистър (копие) 

4.  Документ, удостоверяващ езиковата 

квалификация на управителя (копие) 
4. Декларация, че лицето не е в 

производство по ликвидация или 

несъстоятелност (оригинал) 

5.  Документ за платена такса 

(оригинал) 
5. Документ за собственост (копие) 

6. Удостоверение за фирмена 

регистрация, издадено от Търговския 

регистър (оригинал и заверено копие)  

6. Документ за собственост (заверено 

копие), договор за наем или друг 

договор, от който е видно, че са 

налице условия субектът да 

извършва съответната туристическа 

дейност в обекта (копие) 

7.  Документ за въвеждане в 

експлоатация, издаден от Регионална 

дирекция за национален строителен 

контрол (копие) 

7. Удостоверение за вписване в 

Регистъра на обектите с обществено 

предназначение (копие)  

 8. Документ за въвеждане в 

експлоатация, издаден от Регионална 

дирекция за национален строителен 

контрол (копие) 

 9. Копие от документи, удостоверяващи 

професионална квалификация, 

издадени от съответното висше 

учебно заведение/колеж 

 10. Архитектурен план, изготвен от 

проектанта (копие) 

 11. Документ за платена такса 

(оригинал) 

 

Преписката, съпътстваща заявлението, съдържа между девет документа (Велико 

Търново и Варна) и единадесет документа (Стара Загора). В Кюстендил обаче за 

окомплектоване на преписката се изискват шест документа. За тази услуга в 

Пловдив, подобно на Стара Загора изискват единадесет документа, пет от които се 

изготвят или издават от същия общински орган.  Например, там се изисква 

Констативен протокол, издаден от общинска администрация, както и доклад, 

изготвен от същия орган. Изисква се и Протокол от експертния съвет в общината за 

категоризиране на средствата за подслон, издаден от Дирекция „Туризъм“ в 

общината.  Интересно е да се отбележи, че всички тези документи трябва да са 
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оригинали, което означава, че общинските власти издават оригиналите на фирмата, 

след което си ги изискват обратно.  
 

Всички удостоверения се поместват на интернет страницата на Агенцията  по 

безопасност на храните (съответното регионално подразделение), което позволява 

на общинските служители да извършват електронно необходимите справки.  

 

Начин на плащане. Всички общини допускат плащане по банков път за услугата, 

с изключение на Община Пловдив, в която се приема само плащане в брой.  

 

Такси. Общините са определили различни такси в зависимост от броя стаи в 

предложения обект или от вида обект. Таксите са единни, тъй като са по силата на 

тарифата за такси в Закона за туризма (хотели и мотели и вили и туристически 

комплекси).   

 
Брой стаи Такса 
До 30  500 лв. 
31–150  1 000 лв. 
151–300 1 870 лв. 
301–500  2 750 лв. 
Над 500  5 000 лв. 

 

Съществува и друга схема за определяне на таксите, съобразно вида обект с по-

ниска категория, напр. къмпинг, хостел, вила, къща или бунгала. 
 

Брой стаи Такса  
До 20  250 лв. 
21–40  500 лв. 
40–60 940 лв. 
61–100 2 500 лв. 
Над 1 000 5 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Библиография 
 

 

Административна реформа 2011-2012, Презентация на секретаря към Съвета за 

административна реформа, февруари 2012 г.  

Доклад на българското правителство относно Програма за по-добро регулиране, 

2011-2013 г.  

Доклади на Съвета за административна реформа, 2009–11 г. 

Доклад за изпълнение на мерките към Програма за оптимизация на държавната 

администрация, август 2010 г.-февруари 2012 г. 

Национална програма за реформи на Република България, 2012-2020 г.  

Национален статистически институт, 2012 г.  

План за действие към Програмата за по-добро регулиране, www.mee.government.bg/ 

bids.html?id=314522. 

Ръководство за изпълнение на инициативата за намаляване на административните и 

регулаторни тежести за бизнеса.  

Цели на административната реформа. Доклад на Съвета за административна 

реформа към 2010 г.  

 

European Commission. 2010. “Communication on Smart Regulation in the European 

Union.” European Commission, Brussels.  

 

First Active Transparency Rating. 2012. Access to Information Program, http://www.aip-

bg.org/surveys/. 

 

IME.2011. Local Business Environment Index (database). IME, Sofia, 

http://www.effectivemunicipality.com/en/index. 

 

Mitra, Pritha, and Cyril Pouvelle. 2012. “Productivity Growth and Structural Reform in 

Bulgaria: Restarting the Convergence Engine.” IMF Working Paper 12/131, 

International Monetary Fund, Washington, DC. 

 

World Bank. 2012. Doing Business 2013. Washington DC: World Bank, 

www.doingbusiness.org/reports. 

 

———. 2010a. “Bulgaria: Administrative and Regulatory Barriers to Business.” World 

Bank, Washington, DC. 

 

———. 2010b. Better Regulation for Higher Growth: Bulgaria’s Business Regulation: 

Achievements and Recommendations. Better Regulation Series vol. 1. 

Washington, DC: World Bank. 

 

http://www.mee.government.bg/%20bids.html?id=314522
http://www.mee.government.bg/%20bids.html?id=314522
http://www.aip-bg.org/surveys/
http://www.aip-bg.org/surveys/

