Приложение № 4

Предложения за изменения и допълнения на
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила
от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., бр. 20 от
28.02.2013 г., доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016
г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.05.2017 г., бр.
50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., доп., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 1.07.2016
г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм. и доп.,
бр. 94 от 13.11.2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Членове 2 и 3 се изменят така:
„Чл. 2 (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични
функции, организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната
власт, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или
доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно
от първичния или централния администратор на данните.
(2) Първичен администратор на данни е административен орган, лице,
осъществяващо публични функции, организация, предоставяща обществени услуги или
орган на съдебната власт, който по силата на закон събира или създава данни за
гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни. Той
предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях.
(3) Централен администратор на данни е административен орган, лице,
осъществяващо публични функции, организация, предоставяща обществени услуги или
орган на съдебната власт, който по силата на закон централизирано поддържа данни,
предоставени от първични администратори, или регистър, в който първичните
администратори са длъжни да вписват данни.
(4) В случаите по ал. 3, лицата по ал. 1 изпълняват задължението си за служебно
събиране на данни от централния администратор, освен ако специалният закон допуска
или изисква данните да се събират от първичния администратор.
(5) В случаите по ал. 3 и ал. 4 отговорността за достоверността, пълнотата и
своевременното предоставяне, съответно вписване на данните е на първичния
администратор.
Чл. 3. Първичният и централният администратор на данни осигуряват и
предоставят служебен и безплатен достъп до данните на всички административни
органи, на лицата, осъществяващи публични функции, на организациите, предоставящи
обществени услуги и на органите на съдебната власт, които въз основа на нормативен
акт също обработват тези данни и/или данните са необходими за изпълнение на
правомощията им и са заявили желание да ги получават.“
2.
В чл. 4 ал. 2 и 4 се изменят така:
„(2) Като вътрешна електронна административна услуга се извършва и друг обмен
на електронни документи, с които се предоставя информация между административните
органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на съдебната власт.

(4) Първичен и централен администратор на данни нямат право да поставят
допълнителни изисквания или да предвиждат друг ред за обмена на данни, различни от
уредените в закона.“
3.
В чл. 7в:
а) създава се т. 10а:
„10а. координира и контролира създаването и функционирането на регистри от
административните органи, в съответствие с принципите и правилата в този закон и
актовете по прилагането му;“;
в) точка 25 се изменя така:
„25. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните и
централните администратори на данни по чл. 3;“
4.
В чл. 8:
а) Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронни административни услуги са административните услуги,
предоставяни на гражданите и организациите от административните органи,
административни услуги, предоставяни от лицата, на които е възложено
осъществяването на публични функции, както и административните услуги на
организациите, предоставящи обществени услуги, които могат да се заявяват и/или
предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства. Когато услугите,
предоставяни от лицата, осъществяващи публични функции и обществените услуги на
организациите, предоставящи обществени услуги, могат да се заявяват и/или
предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, за тях важат
всички правила за електронните административни услуги, предвидени в действащите
нормативни актове.“
б) в ал. 2 и в ал. 3 думите „и организациите, предоставящи обществени услуги“ се
заменят с „организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната
власт“;
5.
В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Доставчик на електронни административни услуги е административен орган,
лице, осъществяващо публични функции, организация, предоставяща обществени
услуги или орган на съдебна власт, които предоставят електронни административни
услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.“
6.
В чл. 39 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Услугите, предоставяни от лицата, осъществяващи публични функции и
услугите на организациите, предоставящи обществени услуги, които могат да се заявяват
и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства се заявяват и
предоставят между тях, както и на административни органи и органи на съдебната власт
като вътрешни електронни административни услуги.
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят вътрешни
електронни административни услуги.“
7.
Чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Задълженията по ал. 1 се прилагат и по отношение на лицата, осъществяващи
публични функции, на организациите, предоставящи обществени услуги и на органите
на съдебната власт, доколкото в специален закон не е предвидено друго.“

8. В чл. 52 се създава ал. 3:
„(3) Правилата на ал. 1 и ал. 2 се прилагат и по отношение на лицата,
осъществяващи публични функции, на организациите, предоставящи обществени услуги
и на органите на съдебната власт.“
9.
Създава се чл. 53а:
Правила за създаване на регистри на административните органи и за изискванията
към тях.
„Чл. 53а. (1) Регистър се създава при спазване на следните правила:
1. закон или нормативен акт от по-висока степен предвижда създаване и/или
поддържане на регистъра, като определя:
а) орган, който създава, поддържа и/или извършва вписвания в регистъра;
б) обстоятелства, актове и/или данни, които се вписват и/или обявяват в
регистъра;
2. обстоятелства, актове и/или данни, касаещи обект/и от една предметна област
се вписват само в един общ за предметната област регистър;
3. данните в регистъра, представляващи информационни обекти, се вписват в
Регистъра на информационните обекти по чл. 48.
(2) Общите изисквания към регистрите, включително за тяхното структуриране,
функционалности и удостоверяване на данни, се определят в наредбата по чл. 43, ал. 2.
(3) Проверката на достоверността, сигурността и актуалността на данните се
осъществява чрез единни стандарти и механизми, определени в наредбата по чл. 43, ал.
2.
10.
В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка1 се изменя така:
„1. „Административен орган“, „Административна услуга“, „Вътрешна
административна услуга“, „Лица, осъществяващи публични функции“, „Обществени
услуги“ и „Организация, предоставяща обществени услуги“ по смисъла на този закон
имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) точки 2, 3, 11, 12 и 14 се отменят;
в) създава се т. 36:
„36. „Регистър“ е база данни, структурирана по ред, определен със закон, която
съдържа обстоятелства, актове и/или данни, вписани или обявени по силата на закон или
нормативен акт от по-висока степен, за които е осигурена идентификация с уникален
регистров идентификатор.“

