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  Администрация, несъзнателно правим асоциация с 
дълго и отегчително чакане по опашки, нелюбезни 
чиновници и неспазени срокове. 

  Нашите клиенти често пъти се обръщат към нас 
с молба ние, вместо тях, да ги снабдим с различни 
документи от различни институции, тъй като счи-
тат, че това е мисия невъзможна и желаят да си 
спестят разкарване и загуба на време. Това озна-
чава, че те веднъж заплащат държавната такса за 
издаването на съответния документ и втори път 
заплащат хонорар за услугата. В случай, че са си-
туирани в населено място, в което не се предоста-
вят никавки административни услуги – заплащат и 
разходи за транспорт, за да стигнат до най-близ-
кото населено място, в което дадена институция 
има офис.

  Бизнесът и гражданите имат нужда да получават 
бързи и качествени административни услуги. Пред-
вид съвременното развитие на новите технологии 
и навлизането на интернет във всяка една сфера на 
дейност на практика няма пречка ефективността 

на административните услуги да се подобри чрез 
внедряването на новите технологии. Множество 
европейски държави от години прилагат успешно 
т.нар. „електронно управление” и адмиистратив-
ните услуги, които предоставят достигат много 
по-бързо до крайния потребител. 

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

  В Чехия е разработен и успешно действа проек-
тът за „електронно управление”. Още през 1999 г. 
е гласувана първата стратегия за развитие на 
електронно правителство, а през 2000 г. е приет 
и Законът за държавната администрация и инфор-
мационните системи (Act on Public Administration 
Information Systems), който е основният законов ин-
струмент за развитието на електронното прави-
телство в Чехия.

  Част от инструментите на това правителство 
са: т.нар. проект „Czech POINT” (Чешки национален 
терминал за подаване и проверка на информация); 
Удостоверяване и легализация на документи; По-
щенски кутии за данни (Data mailboxes ); iContracts.

Защо и Как в Чехия 
може да има електронно 
правителство
А у нас Не. Все пак можем 
да подаваме заявки за някои 
документи по електронен 
път, но те после не важат
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ПРОЕКТЪТ „CZECH POINT”

  Целта му е да повиши ефективността на ад-
министрацията, като намали бюрокрацията по 
отношение на гражданите и бизнеса. Вместо да 
посещават няколко различни институции, за да се 
снабдят с един или друг документ, нужен за справя-
нето с даден проблем, чрез „Czech POINT” гражда-
ните имат възможност да комуникират с чешката 
администрация само от едно място, така че да не 
им се налага да обикалят и да губят време.

  Целта на проекта „Czech POINT” е да се създаде 
гарантирана услуга за комуникация с държавата 
чрез едно универсално място, където е възможно 
да се получат и проверят данните от различни ре-
гистри, обществени и частни информационни сис-
теми, да се получи информация за хода на дадено 
административно производство, да се снабдят с 
някакъв документ, а дори и да удостоверят подпи-
са си. 

  Проектът „Czech POINT” значително улеснява ко-
муникацията на гражданите и бизнеса с държава-
та. 

КАКВО ПРЕДЛАГА „CZECH POINT”?

  Посредством тази услуга, гражданите и бизнеса 
могат да се снабдят с извлечения и документи от 
различни публични регистри в Чехия, като напри-
мер Имотен регистър; Кадастрален регистър, Тър-
говски регистър, Регистър за съдимост; Регистър 
на шофьорите; Регистър по несъстоятелност; Ре-
гистър на лицата; Регистър на спрени от движе-
ния МПС и др. 

  Всеки би могъл да се снабди например с извлече-
ние от документ за собственост, както на собст-
вен имот, така и на имот - собственост на трето 
лице. Може да бъде извадено копие на целия доку-
мент за сосбтвеност или само на определена част 
от него.

  Извлеченията от имотния регистър са достъп-
ни за всеки, като не е необходимо заявителят да 
се идентифицира с документ за самоличност.  Ад-
миистративната такса е в размер на до 100 крони 
(7 лева) за първа страница и до 50 крони за всяка 
следваща страница. Максималният размер на съ-
бираните такси е ограничен със закон. Извлечение-
то се вади в рамките на деня. 

  За сравнение, в България справките за сосбтве-
ността на имотите и издаването на удостове-
рения от Имотния регистър, конкретно за град 
София се извършва в делнични дни между 9.00 ч. и 
14.00 ч. и то само на едно единствено място – в 
Агенция по вписванията. За да се снабдим с удос-
товерение за имот, в което са отбелязани впис-
ванията, отбелязванията и заличаванията за те-
жести и права към момента на изготвянето му, е 
нужно да подадем заявление по образец,  към което 
да приложим копие от акта за собственост, скица/
схема от СГКК и документ за платена дръжавна 
такса. Сроковете за издаване на удостоверението 
са 3 или 7 работни дни. 

КАКВИ СА ИЗВОДИТЕ: 
1. Можем да получим удостоверение само от едно 
място в София и само между 9.00 и 14.00 ч.;

2. За да подадем заявление, следва първо да сме се 
снабдили с още два документа, единият от които 
е от институция, находяща се на другия край на 
гр.София, тоест гарантирани са ни поне 2 посе-
щения и чакане на опашка в СГКК, както и поне 
две посещения на Имотния регистър, за да се 
снабдим с копие от документа за собственост на 
имота, в случай, че не разполагаме с такъв;

3. Държавната такса може да бъде заплатена 
единствено по банков път, което ни задължава да 
заплатим и комисионна за услугата на банката. 
Истината ме задължава да отблежа, че все пак 
от известрно време в Агенция по вписванията 
може да се плаща посредством банкова карта, 
което може да ни спести ходенето до банката; 

4. Таксите са 10 лв. за 7 работни дни и 30 лв. за 3 
работни дни. 

  За да се снабдим с незаверен препис от документ 
за собственост пък, отново е необходимо да посе-
тим Имотния регистър към Агенция по вписвани-
ята, в приемното му време, да подадем заявление 
по образец, което да бъде одобрено от дежурния 
съдия по вписванията, да посочим основание защо 
искаме да ни бъде издаден преписът и отново да 
платим дръжавна такса по банков път. Таксите за 
преписи са в размер на 3 лв. за първа страница и 
2 лв. за всяка следваща. Много често се получава 
така, че банковият комисион надвишава админи-
стративната такса.

  Чрез „Czech POINT”, физическите и юридическите 
лица в Чехия, могат да се снабдят и със свидетел-
ство за съдимост или извлечение от регистъра за 
съдимост на физическтие лица и регистъра за съ-
димост на юридическите лица, без да е нужно да 
посещават съда или друга институция. 

  Свидетелства за съдимост се издават само на 
регистрираните лица за самите тях. Следва да 
се отбележи, че чужденец, който има статут на 
дългосрочно пребиваващ, също е регистриран в 
този регистър и също може да се снабди със сви-
детелство за съдимост. Единственото, което 
е нужно да се представи с валиден документ за 
самоличност или удостоверение за пребиваване. 
За сравнение България, за да се снабдим със сви-
детелство за съдимост е необходимо да посетим 
само и единствено съответния районен съд, а за 
град София – Бюро съдимост, находящо се в една 
от сградите на Софийски районен съд. Необходимо 
е, освен документ за самоличност, да представим 
и удостоверение за раждане в оригинал. В случай, 
че сме родени извън гр.София, свидетелството за 
съдимост се издава в рамките на няколко работни 
дни. Ако сме родени в чужбина пък, следва да посе-
тим Дирекция „Регистри”, Отдел „Централно Бюро 
за съдимост и апостил” на МП и то само между 
9:00-11:00 ч. или 14:00-16:00 ч. Държавната такса в 
размер на 6 лв. отново се заплаща само по банков 
път, като в сградата на СРС има клон на банка, 
който не събира комисион, но това може да коства 
на потребителя чакане на опашка повече от час. 
Ако решите да спестите време и да заплатите 
таксата в банков клон на коя да е банка, то твърде 
вероятно е комисионът да надвишава размера на 
държавната такса. Ако сте възрастен човек или 
лице в неравностойно положение – на практика 
сте в ситуация на обективна невъзможност да се 
снабдите с нужния документ.
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  Следва да се отбележи, че в Чехия се предоста-
вя и достъп до регистъра на населението, както и 
достъп до специален регистър, в който са вписа-
ни сертифицирани счетоводители, чуждестранни 
ЮЛ, организации с международен елемент, както 
и различни държавни ведомства. Освен извлечения 
от тези регистри, потребителите могат да впис-
ват и промени в обстоятелствата. Промяната на 
вписани данни в тези регистри е освободена от 
административна такса.

  В България достъп до регистъра на населението 
е предоставен само на изрично предвидените в за-
кон лица – напр. нотариуси, съдия-изпълнители и пр. 
Самите физически лица нямат свободен достъп до 
регистъра на населението и много често се случва 
така, че по време на изповядване на сделка нота-
риусът да констатира несъответствия във вписа-
ните обстоятелства в регистъра спрямо дейст-
вителната фактическа обстановка. Например, в 
практиката ни се е случвало да се констатира, че 
в партидата на дадено лице са вписани като не-
гови наследници, лица, които фактически не са му 
наследници. 

  Много важна и полезна услуга е достъпът до ре-
гистъра по несъстоятелност. Този регистър съ-
държа информация относно длъжниците обявени 
в несъстоятелност. Достъпът е публичен поради 
което не е необходимо специално пълномощно или 
дори удостоверяване самоличността на жела-
ещият да получи информация. Основната роля на 
този електронен регистър е да обезпечи в най-го-
ляма степен публичността на производствата по 
несъстоятелност. Административната такса за 
издаване на извлечение е в размер на 100 крони за 
първа страница и 50 крони за всяка следваща стра-
ница. Изводът, който се налага е, че срещу сим-
волична сума всеки би могъл да получи информация 
относно финансовото положение на бъдещ свой 
съконтрагент или настоящ длъжник. В България не 
съществува подобен регистър, производството 
по несъстоятелност протича пред съда, а докато 
се отрази в Търговския регистър, че дадено юри-
дическо лице е обявено в несъстоятелност, много 
често за някои кредитори е твърде късно да пред-
приемат каквито и да било действия за удовлетво-
ряване на вземанията си. 

В ЧЕХИЯ Е ПРЕДВИДЕНА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И 
ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

  Следва да се отбележи, че в хипотезата, в която 
вие като кредитори имате вземания към физиче-
ски лица, до момента на предприемане на дейст-
вия по принудително изпълнение чрез съдия-изпъл-
нител, на практика няма как и откъде да добиете 
информация за имущественото състояние на ва-
шия длъжник. Много често се случва така, че чак 
във фазата на изпълнителното производство се 
констатира, че длъжникът не разполага с никак-
во имущество, от което кркедиторът може да се 
удовлетвори. До този момент обаче, кредиторът е 
заплатил множество държавни такси и адвокатски 
хонорари, за да се снабди с изпълнителен лист, кой-
то му е необходим, за да стартира изпълнително 
дело при съдия-изпълнител. В подобна хипотеза в 
Чехия, всички тези разноски биха могли да бъдат 
споестени чрез една обикновена справка в регис-
търа по несъстоятелност.

КЪДЕ СЕ ПРЕДЛАГА „CZECH POINT”?
 
  Услугата „Czech POINT” се предлага във всички 
общини, общински служби, офиси на Чешката тър-
говска камара, пощенски клонове, нотариални кан-
тори, и клонове на CSOB.

  За сведение следва да бъде отбелязано, че в Пра-
га например, в повече от 1000 пощенски офиси се 
предлага услугата „Czech POINT”.

  Наблягам на това, че няма населено място в Чехия, 
където да не е достъпна услугата „Czech POINT” и 
то поне в няколко различни институции – община, 
поща, банка. 

  Нещо повече, услугата е достъпна и извън Чехия 
– във всяко едно посолство и консулство на държа-
вата, включително и в гр.София.
 
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  В Чехия, ако имате нужда да удостоверите под-
писа си на пълномощно или друг документ, или да 
се снабдите със заверен препис от документ, не е 
необходимо да посещавате непременно кантората 
на нотариус. Във всяко едно място, обозначено със 
знак „Czech POINT” човек може да удостовери под-
писа си срещу скромната сума от 30 крони. Освен 
да удостовери подписа си, може да се снабди и със 
заверен препис от документ, като единственото, 
което е необходимо е да представи оригиналния 
документ.

  В България, единственият орган, който може да 
удостоверява подпис ни или да прави преписи на 
документи – това е нотариусът. В същото вре-
ме таксите на услугите са значително по-високи 
всравнение с Чехия. Ако там бихме могли да заве-
рим едно най-обикновено пълномощно за получаване 
на пенсия например срещу сумата от 30 крони, то 
в България подобно пълномощно ще ни струва ми-
нимум 6 лв. Проблемът, който се откроява обаче, 
не е в по-високите такси. В България има множе-
ство населени места, в които няма нотариус. Това 
автоматично означава, че за заверка на документ, 
човек следва да посети най-близкото населено 
място, в което има действащ нотариус, което оз-
начава отново да инвестира време и средства за 
пътуване. 

ИНТЕРЕСНА И ПОЛЕЗНА Е УСЛУГАТА “DATA 
MAILBOX”, КОЯТО НЯМА АНАЛОГ В БЪЛГАРИЯ

  “Data Mailbox” представлява виртуална пощенска 
кутия за данни, която позволява на потребители-
те да водят електронна комуникация с различни 
публични органи и институции напълно безплатно, 
включително да израпащат и получават докумен-
ти. Общинските органи, съдилищата, държавните 
агенции и др. също се задължават да кореспонди-
рат с дадения потребител чрез “Data Mailbox”, в 
случай, че той е пожелал. Самият потребител пък, 
може да активира услуга за sms известяване и все-
ки път, когато получи съобщение в пощенската си 
кутия, да бъде уведомяван чрез sms. Таксата е 3 
крони (0,22 стотинки) за изпратен sms.

Материалът продължава в следващия брой.
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