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ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за приемане на мерки за
трансформация на модела на административно обслужване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предлагам на Вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за
приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
Проектът на решение е разработен в изпълнение на Раздел 20 „Административна
тежест и електронно управление“ Приоритет 62: „Намаляване на административната
тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и
инвестиционна дейност“ от Програмата на правителството. С предложения проект се
цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната
тежест пред бизнеса, подобряване на административното обслужване за бизнеса и
гражданите и намаляване броя на регулаторните режими.
Предложенията
административното

са

изготвени

обслужване“,

по

проект

финансиран

„Трансформация
от

Оперативна

на

модела

програма

на

„Добро

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на трансформацията на административното обслужване е превръщането на
удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

услуги; електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; групиране на услугите
на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“, стандартизиране на услугите
на общините и преминаване към комплексно административно обслужване.
Емпиричната информация за изготвяне на предложенията се основава на
посещения в над 3700 локации, в които се предоставят административни услуги от
всички централни администрации и техните териториални звена, всички областни,
общински и районни администрации, държавни и общински болници, детски градини,
училища, висши училища, библиотеки, музеи, пощи, електроразпределителни дружества,
ВиК, топлофикационни дружества и други организации, предоставящи обществени
услуги.
Предложените мерки са в 5 направления, обособени в пет приложения:
1. Приложение №1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в
съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Предложени са 198
мерки, насочени към следните общи несъответствия със ЗОАРАКСД:


определяне на видовете режими в съответствие с изискванията на ЗОАРАКСД;



премахване на услуги за бизнеса, които са установени с акт, различен от закон;



установяване на всички изисквания, необходими за започването и за
осъществяването на дадена стопанска дейност, както и за извършването на
отделна сделка или действие със закон;



осигуряване на постоянен и безусловен достъп до всички административни
актове и формуляри;



предоставяне на пълна информация за сроковете, приложими в съответното
производство, за дължимите такси и методиката за тяхното определяне;



организиране на дейността по обслужване на заинтересованите лица на едно
място в едно служебно помещение;



осигуряване на подходящо работно време за ползването на услугите от
заинтересованите лица;



осигуряване на възможност за предоставяне на услугите по електронен път
съгласно Закона за електронното управление;



отпадане на изискването за предоставяне на информация или документи, които
са налични при административния орган или при друг орган;



допускане в административните производства наличието или липсата на факти и
обстоятелства да могат да се удостоверяват с писмени декларации, които
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административният орган е длъжен да приеме, с изключение на доказване на
образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и здравен
статус, както и други факти и обстоятелства, за чието установяване със закон е
предвиден друг ред;


изключване на възможността административният орган да изисква повече от
веднъж отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна
информация към заявлението;



спазване на изискванията при определяне на срока за отстраняване на
нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация;



определяне на таксите, събирани от административните органи в съответствие с
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите;



подаване

на

заявленията

чрез

териториалните

звена

на

централната

администрация;
2. Приложение №2 – Мерки за привеждане на административните услуги в
съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и
Закона за електронното управление. Предложени са 515 мерки, насочени към премахване
на следните несъответствия:


невъзможност за устно заявяване на услугите, в различни от установените със
специален закон случаи - чл.29, ал.1 и липсващ протокол за устно заявяване по
чл.29, ал.5 от АПК;



несъответствие на заявленията за услугата с определеното в АПК съдържание чл.29, ал.2 от АПК;



ограничение за подаване на заявлението по електронен път - чл.29, ал.4 от АПК



ограничение за подаване на заявлението чрез лицензиран пощенски оператор чл.29, ал.4 от АПК;



неосигурена възможност в обявленията за заявяване на услуги заявителят да
поиска получаване на издадения документ чрез лицензиран пощенски оператор чл.61, ал.4 от АПК;



неосигурена възможност заявлението да се подаде чрез териториалните звена на
централната администрацията - чл.28, ал.1, т.4 от АПК;



установена невъзможност или липса в обявленията за заявяване на услуги, вкл.
при електронно заявяване, на възможност заявителят да поиска получаване на
издадения документ по електронен път - чл.61, ал.4 от АПК;
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изискване на документи, издавани от същата или друга администрация - чл.36,
ал.4 от АПК и чл.11 и чл. 12 от НАО. Неспазване на изискването за еднократно
събиране и създаване на данни - чл.2 от ЗЕУ;



предвидено неправомерно заплащане на такса - чл.12, ал.3 от АПК;



срок, определен в противоречие с правилата на чл.57 от АПК, когато специален
закон не въвежда срок, различен от АПК - § 8 от ПЗР на АПК;



непредоставяне на информация за извършваните административни услуги, реда и
организацията за предоставянето им в съответствие с чл.28 от АПК и чл.15 и
чл.16 от НАО;



неорганизиране на дейността по начин да се обслужват заинтересованите лица на
едно място в едно служебно помещение - чл.28, ал.1, т.5 от АПК, неосигурена
достъпност и непрекъсваемо режим на обслужване на потребителите.

3. Приложение №3 – Мерки заличаване на административни услуги от Регистъра на
услугите. Предложени са 370 услуги, които да бъдат заличени от Регистъра на услугите.
Част от тях ще продължат да бъдат извършвани като дейности от съответните
администрации.
4. Приложение №4 – Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на
услугите. Предложени са 444 услуги, които се предоставят и в момента, но досега не са
били вписани в регистъра и следва да се впишат. В списъка са включени и мерки за
вписване на административните услуги на организациите, предоставящи обществени
услуги, които съгласно чл.61, ал.2 на Закона за администрацията са длъжни да въвеждат в
Административния регистър информация за административните услуги, включително
вътрешните административни услуги и електронните административни услуги, местата, в
които осъществяват административно обслужване и приемното време за всяко място.
5. Приложение №5 – Мерки за предоставяне на административни услуги като
вътрешни

административни

услуги.

Предложени

са

174

удостоверителните

административни услуги, които следва да се предоставят единствено като вътрешноадминистративни услуги, като се прекрати заявяването на услугата от отделни лица и
организации.
В резултат на изпълнението на мерките ще бъдат постигнати следните резултати:
1.

Заличаване на административни услуги и регулаторни режими – общо 373, като

например:


удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет, като се запазва
прегледа от психиатър. Създава се единен регистър на водещите се на отчет лица
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в центровете за психично здраве на територията на страната, електронизация на
регистъра, свързване към RegiX и даване на достъп на всички администрации,
които имат законово основание. Междуведомствена работна група към
министъра на здравеопазването ще изследва всички случаи и нормативни актове,
в които се изисква предоставяне на такова удостоверение или извършване на
преглед от психиатър;


вписвания на заявени промени в обстоятелства по различни услуги, например
Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на лице
извършващо дейност за категоризирани места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения;



Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца;



Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, предоставяна от
общински администрации.

2.

Организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво – в териториалните

звена на съответната централна администрация, като например:


Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на
срока на издадено удостоверение от Дирекция за национален строителен
контрол;



Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по
редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС;



Издаване на ЕОРИ номер от Агенция „Митници“.

3.

Отпадане на необходимостта от предоставяне на документи, поради служебно

събиране на информация, като например:


Скици от АГКК- служебна проверка;



Данъчни оценки – служебна проверка в база данни на общините, поддържана от
Министерството на финансите или заявяване и получаване от нотариус;



Удостоверения за липса на задължения към общините – да се прави служебна
проверка в база данни на общините, поддържана от Министерството на
финансите



Отпадане подаване на данъчни декларации при придобиване на имот –
информацията да се получава служебно от Агенцията по вписванията;
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Удостоверения за характеристики на земеделски земи – да се извършва служебна
проверка в районите с кадастрална карта;



За раждане и акт ръководителите на лечебните заведения да уведомяват по
електронен път общините, удостоверение за раждане и препис извлечение от акт
за смърт да могат да се получават директно от лечебното заведение а не да се
ходи в общината;



Извършване на служебна проверка на придобито или признато в България
образование;



Извършване на служебна проверка за издадени решения за оценки на
въздействието върху околната среда;



Извършване на служебна проверка за разрешения за строеж, удостоверения за
въвеждане в експлоатация;



Извършване на служебна проверка за наличието на персонал – да не се
представят трудови договори;



За услугата Пускане в движение на временно спряно превозно средство се
предлага отпадане на документите документ

за сключена застраховка

„Гражданска отговорност“, двустранен констативен протокол за ПТП и документ
за платена такса, ако плащането е извършено по електронен път и е обявено
предоставянето на електронна услуга;


Препоръки за премахване на изискването за подпечатване на заявления на
юридически лица с печат, освен ако не е предвидено в закон.

4. Разширяване на каналите за достъп до услугата и оптимални комбинации от тях
при заявяване на услугата и получаване на готовите документи, като например:


за 38 услуги е направена препоръка за осигуряване на възможност за устно
заявяване на услуга;



за 5 услуги е направена препоръка да се осигури възможност за подаване по
електронен път;



за 7 услуги е направена препоръка да отпаднат ограниченията за заявяване на
услуга чрез лицензиран пощенски оператор;



за 51 услуги е направена препоръка за отпадане на ограниченията за получаване
на издадените документи по пощата;



за 38 услуги е направена препоръка за отпадане на ограниченията за получаване
на издадените документи по електронен път.
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5. Намаляване на такси на услуги, като например:


Приемане и обработване на заявления за български лични документи (БЛД) и
предаване на готови такива на български граждани в чужбина:• Лична карта•
Паспорт• Свидетелство за управление на МПС;



Издаване на временен паспорт на български граждани;



Регламентиране на изискванията за събиране на такси със закон.

6. Увеличаване срока на валидност на издадени документи (лицензи, разрешения,
регистрации и др.) – например Акредитация на органи по сертификация на продукти и
услуги от Българската служба за акредитация.
7. Намаляване на срокове за издаване на документи, като за 68 услуги са
формулирани препоръки за намаляване на сроковете и съобразяването им с изискванията
на АПК.
8. Подобряване на информираността на гражданите и бизнеса за услугите на
организациите, предоставящи обществени услуги, като на 34 институции са отправени
препоръки за осигуряване на информация за предоставяните услуги.
9. Стандартизиране на услугите на администрации, които предоставят сходни
услуги - например услугите на областните администрации, регионални здравни
инспекции, областни дирекции „Земеделие“, регионални инспекции по околната среда и
водите, регионални управления на образованието и част от услугите на общинските
администрации.
Ще бъде проведено и едно проучване по метода "Таен клиент" за да се проследи
прилагането на мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест,
приети с решението и с решения на Министерския съвет (Решение № 191 от 29 март 2018
година за изменение на Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на
План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи
нарастването на инвестициите, Решение № 338 от 2017 г. за приемане на мерки за
намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на
изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен
носител, Решение по т.26 от протокол 36 и Решение по т. 30 от протокол 28 от заседанията
на Министерския съвет от 2017 г.).
В допълнение към настоящия проект на Решение е изготвен и проект на Закон за
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. В нов раздел на
кодекса са систематизирани разпоредбите за административното обслужване, направени
са промени в легалните дефиниции на ключовите понятия, регламентиран е безплатен
служебен обмен и др. С преходните и заключителни разпоредби на проекта се изменят
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значителен брой закони. Измененията са насочени към въвеждане на служебно снабдяване
с документи или отпадане на документи, за които данните са налични в публичен
регистър, отпадане на изисквания за представяне на заявления и документи изрично на
хартиен

носител,

въвеждане

на

механизми

за

стандартизиране

на

услугите,

регламентиране спазването на правилата за обслужване от организациите, предоставящи
обществени услуги. Изготвен е и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавните такси, в който се регламентира възможността за плащане по електронен път,
като с преходни и заключителни разпоредби са направени изменения в законите,
съдържащи изискване за предоставяне на документ за платена такса. Очаква се
изпращането на двата законопроекта за междуведомствено съгласуване през месец
септември.
Предлаганите изменения и допълнения няма да доведат до пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Проектът на решение е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на мерки за
трансформация на модела на административно обслужване.

С уважение,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :

(Томислав Дончев)
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