Приложение 5
Предложения за изменения на правните норми за подпомагане на въвеждането на споделени услуги в
администрацията

Настояща разпоредба

Предложение за изменение

Обосновка

Закон за администрацията (ЗАдм.)
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§1, т. 2 от ЗАдм. (Закона за
администрацията) дава правна
дефиниция на термина
„административна услуга“. За
административни услуги се считат:
а) издаване на индивидуални
административни актове, с които се
удостоверяват факти с правно
значение;
б) издаване на индивидуални
административни актове, с които се
признава или отрича съществуването
на права или задължения;
в) извършване на други
административни действия, които
представляват законен интерес за
физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи
законен интерес за физическо или
юридическо лице относно
административноправен режим, които

- Да се изясни връзката между
административни услуги и вътрешни
административни услуги. Поконкретно, законът следва
недвусмислено да определя дали
вътрешни административните услуги се
считат за подкатегория на
административните услуги или са
отделен вид услуги.
- Да се изчисти противоречивия език,
използван в различни разпоредби, някои
от които разглеждат вътрешната
административна услуга като
категория, различна от
административната услуга, докато
други разглеждат вътрешната
административна услуга като
подкатегория на административната
услуга. Например, ЗАдм. (чл. 61 (1), т.2)
използва формулировката:

Въвеждането на принципа на споделените
услуги в администрацията предполага
споделяне не само на „административни
услуги“ (както са дефинирани по §1, т. 2 от
ЗАдм.), но и на „вътрешни административни
услуги“ (както са дефинирани по §1, т. 3
ЗАдм.) и на „процедури” (както са
дефинирани по чл. 4, ал.3 от Наредбата за
обмен на документи в администрацията).
Следователно, за въвеждането на ясна
разпоредба, която позволява създаването на
центрове за споделени услуги, е важно да се
предложат ясни дефиниции на трите
термина и техните взаимовръзки в рамките
на един и същ нормативен акт. Найподходящото систематично място за тези
легални дефиниции би бил ЗАдм.
Въвеждането на ясни дефиниции на трите
термина налага законодателят да въведе
унификация и в други разпоредби, в които

се дават по силата на нормативен акт
или които са свързани с издаване на
административен акт или с
извършване на друга административна
услуга;
д) експертизите, представляващи
законен интерес за физическо или
юридическо лице, когато нормативен
акт предвижда тяхното извършване
като задължения на администрацията
на държавен орган или от овластена
организация.

„административните услуги,
включително вътрешните
административни услуги“, от което се
подразбира, че вътрешните
административни услуги представляват
вид административни услуги. От друга
страна, Наредбата за обмен на
документи в администрацията си служи
с формулировката „административни
услуги и вътрешни административни
услуги” (чл. 4 (3)), от което може да
бъде изведено тълкуването, че
законодателят ги разглежда като два
различни вида услуги.

§1, т. 3 от ЗАдм. дава правна
дефиниция за „вътрешни
административни услуги“.
- Да се даде дефиниция на термина
"Вътрешна административна услуга" е „процедури“ в ЗАдм, вместо в
административна услуга, която един
подзаконов нормативен актове.
административен орган предоставя на
друг при осъществяването на неговите
правомощия.
Чл. 4, ал. 3 от Наредбата за обмена на
документи в администрацията дава
правна дефиниция на термина
„процедури“ като определя като
такива „всички работни процеси в
администрацията или между
различните администрации, които
включват вътрешен оборот на
документи и които не представляват
предоставяне на административни

тези три термина се използват
самостоятелно. Пример за това са чл. 61 (1),
т. 2 ЗАдм. и чл. 4 (3) от Наредбата за обмен
на документи в администрацията.
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услуги и вътрешни електронни
административни услуги“.
Чл. 5a, ал.6
Административните органи сключват
помежду си споразумения за
интеграция на предоставяните услуги
чрез изграждане на общи центрове за
услуги.

- Да се разшири текста на тази клауза,
така че недвусмислено да позволи
интеграция не на „услуги“, а на
административни услуги, вътрешни
административни услуги и процедури.
- Понастоящем, законът използва
термина „общи центрове за услуги“.
Може вместо него да се обмисли
използването на термина „центрове за
споделени услуги“, ползван в
международната практика.

Въпреки че чл. 5a, ал. 6 ЗАдм. допуска
създаването на центрове за споделени
услуги (използвайки термина общи центрове
за услуги) чрез споразумение между
различни администрации, терминът
„услуги“, който е използван в разпоредбата,
не е дефиниран от закона и не става напълно
ясно дали с него се имат предвид
административни услуги, вътрешни
административни услуги или и двете.
Що се отнася до функциите по управление
на човешките ресурси и финансовосчетоводните дейности, много от тези
функции не спадат нито към категорията
административни услуги, нито към
вътрешни административни услуги. Поради
това, те попадат в категорията „процедури“,
както е дефинирана по Наредбата за обмена
на документи в администрацията:
“Процедури са всички работни процеси в
администрацията или между различните
администрации, които включват вътрешен
оборот на документи и които не
представляват предоставяне на
административни услуги и вътрешни
електронни административни услуги.“
За да се позволи на администрациите да
създадат центрове за споделени услуги за

функции по управление на човешките
ресурси и финансово-счетоводни дейности
със споразумения помежду си, чл. 5a, ал. 6
следва да бъде изменен, така че изрично да
позволява обединяването в тези центрове на
административни услуги, вътрешни
административни услуги и процедури.
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Чл. 5a, ал.7 (или нова алинея)
Министерският съвет може да създава
центрове за комплексно
административно обслужване.
Структурата и организацията на
дейността на центровете се уреждат с
наредбата по ал. 1.

- Да се обмисли разширяването на тази
разпоредба (или да се добави
допълнителна алинея към чл. 5а от
ЗАдм.), която позволява на
Министерски съвет също да създава
центрове за споделени административни
услуги, вътрешни административни
услуги и процедури.
- Да се въведе разпоредба, която
изрично да допуска сключването на
споразумения между центрове за
споделени услуги и техните клиентиадминистрации в случаи, когато центъра

Наред с изложеното тук, въпреки че на
теория чл. 5а, ал. 6 от ЗАдм. осигурява
възможността за реализиране на
споделените услуги, на практика тази
разпоредба не е добре интегрирана в
българската система от законови и
подзаконови нормативни актове. Поради
това, някои от направените тук предложения
целят създаването на благоприятна среда за
реално приложение на чл. 5a, ал. 6 от ЗАдм.
- Предложеното по-горе изменение на чл. 5a,
ал. 6 от ЗАдм. би позволило на
администрациите да създават центрове за
споделени услуги чрез сключването на
споразумение помежду си. Ако обаче се
предвижда Министерски съвет също да има
правомощията да създава такива центрове,
то това следва изрично да се регламентира
като се разшири ал. 7 или се добави нова ал.
8 към чл. 5а.
- Понастоящем, сключването на рамкови
споразумения за обслужване е допустимо
само във връзка с общите центрове за

за споделени услуги е създаден не със
споразумение между администрациите,
а с акт на Министерски съвет.
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Чл. 7
(1) Общата администрация включва
следните звена:
1. "Канцелария";
2. "Финансово-стопански дейности";
3. "Правни дейности";
4. "Управление на собствеността";
5. "Човешки ресурси";
6. "Управление при отбранителномобилизационна подготовка";
7. "Информационно обслужване и
технологии";
8. "Административно обслужване".
(2) В общата администрация могат да
бъдат включени и звена,
осъществяващи протоколни функции
и връзките с обществеността.
(3) Когато числеността на
администрацията не е достатъчна за
обособяване на самостоятелни звена
по ал. 1 и 2, функциите им се
изпълняват от друго звено в общата
администрация.

услуги, между различни администрации по
чл. 5a, ал. 6. Разпоредба, която предоставя
правомощия за създаване на такива
центрове и на Министерски съвет, ще трябва
специално да допусне сключването на
такива споразумения и между така
създадените центрове за споделените услуги
и клиентите-администрации.
- Да се предвиди изрична разпоредба,
Към момента не е ясно как и в каква степен
съгласно която общата администрация
българското правителство ще реши да
може да не поддържа всички
въведе принципа на споделените услуги в
звена/функции, които са изброени в чл.
държавната администрация. Ако принципът
7, ал. 1 не само в случаите, когато е
на споделените услуги се въведе по начин,
предоставила функционирането на друго който прехвърля всички основни
звено от общата администрация (пр.
административни функции от определен тип
чл.7, ал.3), но и когато функциите на
(например функциите по управление на
дадено на звено са били изцяло
човешките ресурси) към център за
прехвърлени към център за споделени
споделени услуги, тогава би могло да стане
услуги съгласно чл. 5а от ЗАдм.
ненужно за конкретната администрация да
поддържа звено или персонал за
изпълнението на тази функция. За да се
гарантира по-голяма гъвкавост на
администрациите, може да се добави
допълнителна алинея към чл. 7 от ЗАдм.,
която да предвижда, че в случаи когато
определена административна функция е
изцяло възложена на център за
общи/споделени услуги по чл. 5а,
администрацията няма да е задължена да
поддържа съответните звена или да
прехвърля функциите към друго звено.
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Чл. 8, ал. 2
Главният секретар ръководи
съответната администрация, като
координира и контролира
административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на
законните разпореждания на органа на
държавна власт и отговаря за
планирането и отчетността при
изпълнение на ежегодните цели на
администрацията.

- Изрично да се поясни, че в случаи
когато функциите на дадено звено са
прехвърлени към център за
общи/споделени услуги по чл.5а ЗАдм,
дейностите по координация и контрол
на главния секретар могат да бъдат
изцяло или отчасти прехвърлени към
съответната администрация на центъра
чрез споразумение.

Въвеждането на споделени услуги може да
препятства контрола, упражняван от
главния секретар спрямо съответното звено
и би могло да доведе до прехвърляне на част
или всички контролни функции в
определена сфера към главния секретар на
звеното, което поддържа центъра за
споделени услуги. Ето защо е
препоръчително законът да допуска
известна гъвкавост в тази насока, като
уточни, че споразумението по чл. 5a, ал. 6 от
ЗАдм. (или различно споразумение в случай
че е установен център за споделени услуги с
акт на Министерски съвет по друга алинея
на чл. 5a от ЗАдм.) би могло също така да
очертае отговорностите на главните
секретари на участващите звена, по начин,
различен от общите разпоредби на ЗАдм.

Закон за държавния служител (ЗДСл)
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Чл. 17. (1) За всеки държавен
служител съответната администрация
съставя и води служебно досие.
(2) В служебното досие се отразяват
постъпването и освобождаването от
държавна служба, длъжностната
характеристика, професионалното
развитие и отличията, които е
получил, отпуските, наложените
наказания, както и декларациите по
чл. 29.
…

- Да се предвиди, че в случаите, когато
функциите по човешки ресурси на
дадена администрация се извършват от
друга администрация или от център за
споделени услуги, служебното досие на
държавния служител може да се съставя,
води и съхранява от тях, вместо от
администрацията, в която държавния
служител е назначен (виж чл.17, ал. 1 и
6).
- Изрично да се предвиди, че
служебното досие или част от него може

- Понастоящем, според ЗДСл
администрацията, в която е назначен
държавния служител, е длъжна да съставя,
води и съхранява служебното му досие. Но в
случите, в които функциите по управление
на човешките ресурси са напълно
прехвърлени към друга администрация или
към център за споделени услуги, би могло
да се наложи да се разреши прехвърлянето и
на тези три задължения към същата
администрация. За да се гарантира подобна
гъвкавост, ще са нужни изменения в
законовите текстове.
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(5) Служебното досие се съхранява
десет години след прекратяването на
служебното правоотношение.
(6) При преминаване на служба от
една администрация в друга
служебното досие се изпраща за
съхранение при администрацията на
новото назначение.

да се води и съхранява в електронен
формат/на технически носител.

81б. (1) Държавен служител може да
изпълнява длъжност в друга
администрация за срок до 4 години,

- Да се премахнат думите „което се
съхранява в тази администрация“ от чл.
81б (3).

- Понастоящем, ЗДСл не уточнява изрично,
че служебното досие трябва да бъде в
хартиен формат. Въпреки това, тълкуването
на чл. 17, ал. 6, относно изпращането на
досието за съхранение, може да се тълкува в
смисъл, че досието трябва да има физическа,
хартиена форма. Тази неяснота в закона би
могла да бъде премахната, като изрично се
предвиди възможност служебните досиета
да се съхраняват изцяло или частично в
електронна форма. Това би привело
разпоредбите на ЗДСл в съответствие с
разпоредбите на чл. 128б, ал. 3 от Кодекса
на труда, относно трудовото досие, част от
което може да бъде създавано и съхранявано
като електронен документ. (Наредбата на
Министерски съвет, с която трябва да се
уточни по-подробно прилагането на чл.
128б, ал. 3 от Кодекса на труда, все още не
е приета. Когато бъде приета, тя би могла
да послужи за основа, чрез която да се
уточни кои части от служебното досие по
ЗДСл биха могли да се съхраняват в
електронен формат.) Аналогично, чл. 4 от
Закона за счетоводството, например,
предвижда възможността счетоводните
документи да се съхраняват на хартиен или
на технически носител.
Ако чл. 17 ЗДСл. се измени по споменатия
по-горе начин, така че да предвижда в
случаите, когато дадена администрация

ако отговаря на условията за нейното
заемане, едногодишният срок за
изпитване е изтекъл и служебното му
правоотношение е безсрочно.
...
(3) Всички заповеди, свързани със
служебното правоотношение в
рамките на срока за изпълнението на
новата длъжност, с изключение на
тези за прекратяване на
правоотношението, се издават от
органа по назначаването на
приемащата администрация и се
отразяват в служебното досие на
държавния служител, което се
съхранява в тази администрация

прехвърли свои функции по управление на
човешките ресурси към друга
администрация или център за споделени
услуги, приемащият да отговаря за
съставянето, попълването и съхранението на
служебното досие, то тогава чл. 81б (3)
също трябва да се измени, така че да
позволява по-голяма гъвкавост, без да
налага коя администрация да съхранява
досието (оставяйки тази по-детайлна
регулация да бъде извършена с Наредбата за
служебното положение на държавните
служители).

Наредба за служебното положение на държавните служители
8

Чл. 6a. (1) (1) В срок 3 дни от
издаването на заповедта по чл. 81б от
Закона за държавния служител за
временно преместване в друга
администрация изпращащата
администрация предава на
приемащата служебното досие на
държавния служител.
(2) Всички вписвания в служебната
книжка през периода на временното
преместване в друга администрация се
извършват от определения за това
служител в приемащата
администрация.

- Да се предвиди, че в случаите, когато
функциите по човешки ресурси на
изпращаща или приемаща
администрация се изпълняват от друга
администрация или чрез център за
споделени услуги, служебното досие на
държавния служител ще се препрати,
съответно приеме, води и съхранява от
тях.

Ако чл. 17, ал. 1 и 6 бъдат изменени по
споменатия по-горе начин, би следвало да се
въведат и уговорки в чл. 6а от тази наредба,
за да се гарантира, че в случаи на
прехвърляне на функции по управление на
човешките ресурси на една прехвърляща
или приемаща администрация към друга
администрация или център за споделени
услуги, те ще поемат задълженията,
свързани с предаването, респективно
попълването и съхраняването на служебните
досиета в случаите на временен трансфер.

(3) В срок 3 дни след изтичането на
срока на временното преместване в
друга администрация служебното
досие на държавния служител се
връща от приемащата на изпращащата
администрация.

Наредба за обмена на документи в администрацията
9

Чл. 4, ал. 3 Процедури са всички
работни процеси в администрацията
или между различните
администрации, които включват
вътрешен оборот на документи и
които не представляват предоставяне
на административни услуги и
вътрешни електронни
административни услуги.

- Да се премести тази легална
дефиниция в Закона за
администрацията.

Ако терминът „процедури“ е правно
дефиниран в ЗАдм., както е предложено погоре, то съответната легална дефиниция ще
трябва да се премахне от Наредбата за
обмена на документите в администрацията.

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)
10 Чл. 6. (1) Ръководителите на
организациите по чл. 2 отговарят за
постигане целите на организациите,
като управляват публичните средства
по законосъобразен, икономичен,
ефикасен и ефективен начин.
(2) При изпълнение на програми и
проекти, включващи повече от една
организация и/или структура от
публичния сектор, съответните
ръководители се споразумяват в
писмена форма за обхвата на
управленската отговорност, която
всеки от тях носи.

- Изрично да се разшири възможността
за сключване на споразумения, които
определят обхвата на управленската
отговорност по чл. 6, ал. 2 и за ситуации,
при които определени функции на
дадена организация са прехвърлени на
център за споделени услуги (може би
чрез изрична препратка към чл. 5а от
ЗАдм).

Принципът на споделените услуги
обикновено предполага прехвърляне към
външен субект само на техническите
функции на дадена администрация, като
ръководителят запазва управленската
отговорност. Въпреки това, в зависимост
функциите, който ще бъдат прехвърлени,
може да е необходимо да се определи, чрез
споразумението по чл. 5а, ал 6 от ЗАдм. или
чрез отделно споразумение, дали някои
управленски отговорности на по-ниско ниво
на съответните ръководители на
организации също да бъдат прехвърлени.
Чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС може да бъде
изменен, за да позволи това. Настоящият

обхват на управленските отговорности на
ръководителите на организациите е уреден в
чл. 7 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор и списъкът
съдържа някои отговорности, които би било
уместно, в случай на прехвърляне на
функции към друга администрация, да бъдат
прехвърлени към ръководителя на
приемащата администрация (например
отговорност по съхраняването на
информация по начин, който я предпазва от
унищожаване, кражба, неразрешен достъп и
злоупотреба; гарантиране, че всички
процеси и операции са правилно
документирани; гарантиране, че всички
операции са завършени коректно и
навременно и т.н.). Също така, чл. 10 до чл.
15 от същия нормативен акт очертават
отговорностите на ръководителите на
организациите с оглед финансовосчетоводни дейности и контрол. Отново,
може да се наложи някои от тези
отговорности да бъдат прехвърлени към
център за споделени услуги по силата на
споразумението по чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС,
във връзка с чл. 5а от ЗАдм. Ако държавата
пожелае да ограничи нивото на автономия
на ръководителите на организации при
встъпването в споразумения с други
организации, чрез които се прехвърлят
отговорности, свързани с финансовосчетоводни дейности и контрол в публичния

сектор, би могло да се обмисли добавянето
на разпоредба, гарантираща че клаузите в
тези споразумения, които очертават
споделянето на отговорности в областта на
финансово-счетоводните дейности и
контрол, ще се одобряват от даден орган
(например Министърът на финансите,
ръководителят на Сметната палата).

Закон за публичните финанси
11 Чл. 11, ал.13
Първостепенните разпоредители с
бюджет упражняват контрол върху
процесите по планирането,
съставянето, изпълнението и
отчитането на бюджетите на
разпоредителите с бюджет от пониска степен.

- Да се включи в тази разпоредба текст,
който позволява ограничаване на тази
отговорност в случаи на прехвърляне на
функции по финансово-счетоводни
дейности към център за споделени
услуги.

Ако Законът за финансовото управление и
контрол се измени, така че да позволява
сключването на споразумения,
предвиждащи разпределението на
отговорностите между ръководителите на
организации в случаите на центрове за
споделени услуги, ще трябва съответна
уговорка да бъде добавена и към чл.11, ал.
13 от Закона за публичните финанси. Поконкретно, разпоредбата може да се измени
така, че да уточнява, че в случаите, когато
ръководителите на организациите са се
споразумели писмено относно обхвата на
отговорността, която всеки от тях ще носи
съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за
финансовото управление и контрол в
публичния сектор, споразумението би могло
да ограничи или разшири тяхната
отговорност и съгласно чл. 11, ал.13 от
Закона за публичните финанси.
Следва да се отбележи, че изискването на
чл. 11, ал. 13 не би представлявало

проблем, ако центровете за споделени
услуги се извършват от първостепенните
разпоредители с бюджет (ПРБ) и обслужват
на разпоредителите с бюджет на по-ниско
ниво. Но ако центърът не е към ПРБ, а е към
друго звено, предложеното тук изменение
би било приложимо.
12 Чл. 21, ал.1
Ръководителите на бюджетни
организации са отговорни за
изграждането, функционирането и
отчитането на системи за финансовосчетоводни дейности и контрол в
съответствие с действащото
законодателство.

- Да се включи в тази разпоредба текст,
който да отчита възможносттатези
отговорности да са били
прехвърлени/споделени по силата на
споразумение, сключено с
ръководителите на други организации.

Ако Законът за финансовото управление и
контрол бъде изменен, за да позволи
споразумения, които да разпределят обхвата
на управленските отговорностите между
ръководителите на организации в случаите
на центрове за споделени услуги, следва да
се предвиди и уговорка в същия смисъл в
чл. 21 от Закона за публичните финанси. Поконкретно, чл. 21 от Закона за публичните
финанси може да се измени така, че да
уточнява, че в случаите, когато
ръководителите на организациите са дали
писменото си съгласие относно обхвата на
отговорността, която всеки от тях ще носи
съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за
финансовото управление и контрол в
публичния сектор, споразумението би могло
да ограничи или разшири и тяхната
отговорност съгласно чл. 21, ал.1 от Закона
за публичните финанси.

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ)
13 Чл. 5

- Да се разширят средствата, чрез които
едно лице може да бъде задължено да

Съгласно настоящата разпоредба кръгът
физически или юридически лица, които

Адресат на електронното
изявление може да бъде лице, което
по силата на закон е длъжно да
получава електронни изявления или за
което въз основа на недвусмислени
обстоятелства може да се смята, че се
е съгласило да получи изявлението в
електронна форма.

получава електронни изявления, вместо
това да може да става само по силата на
закон (например „по силата на закона
или друг нормативен акт“);
- Да се обмисли изясняване и/или
разширяване разбирането за
недвусмислени обстоятелства, които се
считат за съгласие за получаване на
електронни изявления/документи, като
например се предвиди презумпция за
съгласие за получаване на електронни
изявления, в случай че лицето ползва
(или се регистрира да ползва)
информационна система, предвидена за
размяната на такива изявления, освен
ако лицето изрично изяви несъгласието
си да получава такива електронни
изявления.

могат да получават валидно електронни
изявления, е твърде малък.
Първо, ако тълкуваме нормите на ЗЕДЕУУ
буквално, единствено нормативен акт с
ранга на закон може да задължи дадено лице
да получава електронни изявления (чл. 5). В
същото време всички държавни органи са
длъжни да получават такива изявления по
силата на Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите
и електронните административни услуги
(чл. 20, ал. 4). Като се има предвид, че
разпоредбата, която задължава държавните
органи да правят това, няма йерархичната
сила на закон, а е подзаконов нормативен
акт, може да се твърди, че въведеното с
наредбата задължение не отговаря на
изискването на чл. 5 от ЗЕДЕУУ. С оглед
това и с оглед даване на изпълнителната
власт на правомощия по разширяване
използването на електронни изявления без
да е необходимо да се прибягва до
законодателната власт, препоръчително е да
се обмисли изменение на формулировката
на чл. 5 от ЗЕДЕУУ, така че да гласи, че
всеки нормативен акт може да въведе
задължение за получаване на електронни
изявления.
На второ място, българското
законодателство в момента въвежда
система според която следва да е налице

изрично съгласие за да може едно лице да
получава валидно електронни
изявления. Това ограничава използването на
електронни документи само до найактивните физически лица и организации.
Законодателят може да обмисли
насърчаване на бързото развитие на
електронните услуги и електронната
комуникация или като задължи определени
физически лица и организации, за които се
очаква да са компетентни в сферата на
информационните технологии (например
регулирани професии като нотариуси,
адвокати, съдебни изпълнители,
регистрирани по ДДС предприятия,
държавни служители и лица, работещи за
държавата въз основа на трудов договор), да
приемат електронни изявления или като
въведе презумпция за съгласие за
използването на електронна система, в
комбинация с възможност лицето изрично
да откаже да получава такива изявления (т.е.
да се предвиди, че за определени субекти,
например ползватели на информационни
системи, ще се предполага, че са съгласни да
получават електронни изявления, освен ако
изрично не са посочили, че желаят да бъдат
адресирани само чрез хартиен носител.)

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
14 Чл. 2, т. 3 и 4
Според условията и разпоредбите на
тази наредба, следните видове

Да се разширят възможностите за
употреба на опростени електронни
подписи отвъд нуждите на

Настоящата формулировка на разпоредбата
е до някъде неясна и оставя въпроса дали
електронните подписи

удостоверения за електронни подписи „възлагането, изпълнението и контрола
в администрацията могат да бъдат
по изпълнението на задачи“.
придобити, използвани и прекратени:
…
т. 3. удостоверения за електронен
подпис за вътрешноведомствени
нужди в рамките на вътрешна
инфраструктура на публичния ключ
на администрацията или за всички
администрации, които могат да се
използват от всички служители на
администрацията за нуждите на
възлагането, изпълнението и контрола
по изпълнението на задачи;
т. 4. удостоверения за електронен
подпис за вътрешноведомствени
нужди, издадено от външен доставчик
на удостоверителни услуги, които
могат да се използват от всички
служители в администрацията за
нуждите на възлагането, изпълнението
и контрола по изпълнението на
задачи;

15 Чл. 4, ал.3
Право да правят електронни
изявления в рамките на съответната

Да се премахне думата „съответната“.

за вътрешноведомствено ползване (които
евтино и лесно могат да бъдат издадени на
всички служителите в държавната
администрация) могат да се използват за
вътрешноведомствени цели, различни от
"възлагането, изпълнението и контрола по
изпълнението на задачи". Освен това,
тясната формулировка на чл. 2, т. 3 и 4 от
Наредбата явно противоречи на поширокото определение по чл. 4, ал. 3 от
същата наредба, според което лицата, които
имат валидни удостоверения по чл. 2, т.3 и
4, могат да ги използват, за да правят
изявления в рамките на съответната
администрация. Така, за разлика от чл. 2, т.
3 и 4, формулировката на чл. 4, ал. 3 не
ограничава целта на електронното
изявление. Ето защо се препоръчва чл. 2, т. 3
и 4 да се изменят по начин, който не посочва
конкретните цели, за които могат да се
използват тези подписи. По този начин ще
се даде възможност те да се използват за
всякакви вътрешноведомствени цели,
например за подаване на заявление за
отпуск чрез модула за самообслужване на
Единната информационна система за
управление на човешките ресурси в
държавната администрация.
За да се позволи на служителите в
държавната администрация да ползват
такива опростени подписи за операции,

администрация имат лицата, които
притежават валидно удостоверение за
електронен подпис, независимо дали е
издадено за вътрешноведомствени
нужди в рамките на вътрешна
инфраструктура на публичния ключ
(ИПК) за конкретната администрация
или за всички администрации или е
издадено от доставчик на
удостоверителни услуги.

извършвани чрез споделени услуги, тяхното
ползване не трябва да се ограничава само до
"съответната" администрация, а следва да
обхваща и всички останали администрации.

Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
16 Чл. 12, ал.1 При разработването и
утвърждаването на длъжностното
разписание задължително се спазват
следните нормативи за численост на
администрацията:
1. числеността на лицата, заемащи
ръководни длъжности, не може да
надвишава 15 на сто от определената
обща численост, като в общата
численост на администрацията не се
включват изборните длъжности и
органите по чл. 19 от Закона за
администрацията, техните
заместници, а за общинските
администрации - и кметските
наместници;
2. числеността на лицата, заемащи
длъжностите "държавен експерт" и
"държавен инспектор", включително в
инспекторатите, не може да
надвишава 25 на сто от експертните

- Да се въведат изключения от
правилото на чл. 12 (1), т. 4 и 5, които да
предвиждат, че в случаи когато дадена
администрация включва център за
предоставяне на административни
услуги, вътрешни административни
услуги и процедури, ограниченията по т.
4 и 5 могат да не се прилагат за тази
администрация.

Създаването на център за споделени услуги
към съществуваща администрация, която да
поеме някои от функциите на общата
администрация (например човешки ресурси
или управление на финансите) на други
администрации, може да наруши
съотношението между обща и
специализирана администрация в
администрацията, в която е образуван
център за услуги. Следователно в подобни
случаи ограниченията по чл. 12, ал. 1, т.4 и 5
не следва да се прилагат за тези
администрации, подобно на изключенията,
предвидени за Министерството на
вътрешните работи и Министерски съвет.

длъжности с аналитични и/или
контролни функции в
администрацията;
3. числеността на персонала в кабинет
на министър е до 5 на сто от общата
численост на персонала;
4. числеността на персонала в общата
администрация в министерствата е до
30 на сто от общата численост на
персонала, съответно до 35 на сто - за
останалите администрации;
5. числеността на персонала в
специализираната администрация е не
по-малко от 60 на сто от общата
численост на персонала;
6. числеността на персонала в
специализираната администрация в
общинските администрации е до 70 на
сто от общата численост на персонала;
7. в специализираната администрация:
а) числеността на персонала в
дирекция е не по-малко от 11 щатни
бройки, а за общинската
администрация в общини с население
до 50 000 души - не по-малко от 7
щатни бройки;
б) числеността на персонала в отдел е
не по-малко от 6 щатни бройки, а за
общинската администрация в общини
с население до 50 000 души - не помалко от 4 щатни бройки;

в) числеността на персонала в сектор е
не по-малко от 10 щатни бройки.
Ал. 2) Алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат
за Министерството на външните
работи.
Ал. 3) Алинея 1, т. 2 - 5 не се прилагат
за администрацията на Министерския
съвет.
…

Наредбата за Административния регистър
17 Чл. 31, ал.1 Вписването на данните за
служителите в ЕИСУЧРДА се
извършва в реално време от
служители в звената за управление на
човешките ресурси на
административната структура.

- Да се въведе изменение, с което да се
изясни, че звеното за управление на
човешките ресурси, което вписва
данните, не е нужно да принадлежи към
„административната структура“, като
например се използват думите „звеното,
изпълняващо функции по управление на
човешките ресурси“, подобно на
Наредба за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите
в държавната администрация.

Ако се въведе модела на споделени услуги,
звеното, което изпълнява повечето от
функциите, свързани с човешките ресурси,
може да не бъде в административната
структура към органа по
назначаването. Поради това е желателно да
се въведе по-широка формулировка, която
да не изключва подобна възможност.
Подобни широки формулировки относно
звената, занимаващи се с човешки ресурси,
се срещат в редица други нормативни актове
(Закон за държавната служба, Наредба за
длъжностните характеристики на
държавните служители, Наредба за
провеждане на конкурсите за държавни
служители ползват израза "звеното за
човешки ресурси"; Наредба за условията и
реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация
си служи с израза "звената, изпълняващи
функции по управление на човешките
ресурси ").

Пояснение: Законът за нормативните актове на Република България определя правилата и процедурите за съставяне, обсъждане и
приемане на нормативни актове. Във всички случаи това е колективен процес, включващ различни заинтересовани страни. Един и
същи резултат може да бъде постигнат по много начини, сред които законодателят избира въз основа на дискусии и консултации.
Поради тези причини настоящият документ представя само идеи и предложения за начина, по който може да бъде изменена
нормативната уредба, за да се създаде възможност за въвеждане на принципа на споделените услуги в държавната администрация.
Този документ не претендира да бъде изчерпателен или авторитетен по отношение на целите си. Той може да послужи единствено
като отправна точка за сложния нормотворчески процес съгласно българското законодателство.

