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УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ,

На основание чл. 26 от ЗНА, от името на СНЦ „Асоциация на длъжностните лица по
защита на данните“ изпращаме предложения по Проект на Закон за изменение и
допълнение

на

Закона

за

електронното

управление,

публикуван

на

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6891.
Моля, имайте предвид следните предложения:
1. Към момента определението за „административен орган“ съгласно § 1 т. 1 ДР от АПК
е „органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки
носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон, включително
лицата,

осъществяващи

публични

функции,

и

организациите,

предоставящи

обществени услуги.“
Съгласно § 1 т. 1 ДР от ЗЕУ „административен орган“ е „органът, който принадлежи
към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни
правомощия, овластен въз основа на закон.“
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Следва двете дефиниции да бъдат синхронизирани или ЗЕУ да препраща към
определението по АПК. От гледна точка на законодателната техника в дългосрочен план,
по-удачно би било ЗЕУ да препраща към определението по АПК. В момента множество
административни органи и институции избягват приложението на ЗЕУ с доводи, че не
влизат в дефиницията за административен орган по ЗЕУ. Такива са именно лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.
2. С оглед постигане на обявената цел за отпадане на нуждата от представяне на
удостоверения при заявяване на административни услуги и оптимизиране на
задължението за служебно събиране на данни от административните органи в хода на
предоставяне на електронни услуги, чл. 16 може да бъде променен съответно:
В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) Доставчиците на електронни административни услуги са длъжни да събират от
получателите на електронни услуги лични данни, които са необходими за
предоставянето на електронни услуги по смисъла на този закон, само ако не могат да ги
съберат служебно или не са събрани до момента.“

3. При изискванията за потвърждаване за получаването на електронни документи от
доставчици на електронни административни услуги, налице е колизия между норми в
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и
ЗЕУ.
Съгласно чл. 34 от ЗЕУ „След регистриране на постъпил в администрацията на
административния орган входящ електронен документ се генерира и се изпраща
потвърждение до заявителя за получаването му.“ Налице е задължение за
административния орган. Съответно следва да се синхронизира с чл. 20 от Наредба за
общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните
административни услуги.
Считаме, че е необходимо да бъде определен разумен конкретен срок за изпращане на
потвърждението за получаване – например, до 3 работни дни.
Съгласно чл. 8 от ЗЕДЕУУ „Потвърждаване на получаването на електронно изявление
не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата, освен ако страните са
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уговорили друго.“ В тази разпоредба липсва задължение за административния орган да
изпрати потвърждение за получаване, освен ако не е изрично уговорено.
С цел оптимизиране на електронните услуги би следвало чл. 8 от ЗЕДЕУУ да бъде
изменен като бъде съгласуван с чл. 34 от ЗЕУ. Например, да бъде допълнено, че за
административните органи важат правилата по чл. 34 от ЗЕУ и потвърждението на
получаването е задължително, съответно:
Чл. 8 се създава ал. 4:
Чл. 8. (4) Когато адресатът на електронното изявление е административен орган,
прилагат се правилата по Раздел III от Глава втора от ЗЕУ.
4. Недопустимо е административни органи да използват за официални електронни пощи
безплатни публични такива. Би следвало административните органи, включително лица,
осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги,
да бъдат задължени за предоставяне на електронни административни услуги на
гражданите и организациите в рамките на своята компетентност като използват
задължително електронен адрес на електронна поща, който да е обвързан към домейна
на уебсайта на административния орган (институцията). По този начин ще се осигури
по-високо ниво на информационна сигурност и ще се подобри отчетността и
съхранението на електронните документи в администрацията.
5. Също така, предвид нивото на развитие на ССЕВ и нейното постоянно подобрение, би
следвало всички административни органи, включително лица, осъществяващи публични
функции, и организации, предоставящи обществени услуги, да бъдат задължени да се
регистрират в ССЕВ в рамките на определен срок след влизане в сила на ЗИД на ЗЕУ.
6. При предоставяне на електронни административни услуги би следвало да е
задължително да бъде предоставена възможност на получателя да заплати услугата по
електронен начин от разстояние чрез използването на електронни средства. В противен
случай се губи практическия смисъл на осъществяването и развитието на електронни
административни услуги. В този контекст, при заплащане на електронни услуги
задължително е да бъде осигурена възможност за заплащане на услугата чрез виртуален
ПОС без такса за получателя. Считаме, че подобно изискване може да бъде добавено в
Глава втора от ЗЕУ.
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7. За получаване на документи, които са издадени въз основа на административни
услуги, които могат да се заявяват от разстояние чрез използването на електронни
средства, би следвало да има възможност за получаване чрез лицензиран пощенски
оператор с обратна разписка и/или наложен платеж. Например, такива са
административни услуги, извършани от училища и общини, които се заявяват по
електронен път.
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С уважение,
Живко Павлов
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