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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Наредбата за административно обслужване

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

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет (ПМС) за допълнение на Наредбата за административно обслужване
(НАО), приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от
2006 г.).
С настоящия проект на ПМС се дава възможност за административните услуги на
административните органи, лицата, които осъществяват публични функции и организациите,
които предоставят обществени услуги, да се разработват стандартизирани образци на
заявления.
Проектът на постановление е разработен в изпълнение на приоритет 62 от Програмата
за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021, който
предвижда намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на
по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност, както и в изпълнение на
Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020, в която е констатирано, че в
Република България липсва стандартизиране на предоставяните общински административни
услуги по отношение на процедури, документация и срокове. Констатира се, че различните
практики затрудняват бизнеса и че административната тежест на местно ниво e значителна.

През 2018 г. се извърши инвентаризиране на общинските услуги по проект
„Трансформация на административното обслужване“, който е финансиран по Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд с бенефициент Администрацията на Министерския съвет (АМС). В резултат на
извършения анализ се обособиха няколко проблема при предоставянето на общинските услуги,
например:
- за една и съща услуга се изискват различен вид и брой документи;
- не се осигуряват различните канали за подаване на заявленията за извършване на
услуги;
- не се осигуряват възможностите за различни канали на получаване на готовите
документи, съгласно Административно процесуалния кодек;
- обичайната практика е документите да се получават лично на гише в общинската
администрация, което води до неудобство за гражданите и бизнеса;
- за едни и същи услуги се изискват различни по вид заявления с различно съдържание;
- наименованието на услугите в общинските администрации се разминава с
наименованието им в Регистъра на услугите към Административния регистър, различен е
уникалния идентификационен номер и правното основание на вписване.
С проекта на ПМС се предлага одобряване на стандартизирани заявления за 14
общински услуги. Предложението е разработено съвместно с Националното сдружение на
общините в Република България, което е партньор по проекта. Образците на заявления са
включени като приложение № 4 към чл. 5а от проекта на ПМС за допълнение на НАО.
С преходните и заключителните разпоредби от проекта на постановлението се предлага
допълнение в чл. 25, ал. 1, т 6 от Наредбата за административния регистър, приета с
Постановление № 14 на Министерския съвет от 2016 г., (обн., ДВ, бр. 8), с което става
задължително вписването в Административния регистър на стандартизираните образци на
заявления, които са утвърдени с нормативен акт в Регистъра на услугите.
С проекта на ПМС се намалява административната тежест за гражданите и бизнеса, като
отпадат ненужни документи, които досега се изискваха при заявяването на общински услуги и
се дава възможност за спестяване на време при получаването на индивидуалния
административен акт, в резултат от извършената услуга.
Проектът на Постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби и
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се налага справка за съответствие
с европейското право.
По проекта на акт е извършена частична предварителна оценка на въздействието, която
е съгласувана без препоръки от дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет. Копие от становището е приложно към настоящия
доклад.
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са проведени обществени

консултации. Проектът на Постановление на Министерския съвет, докладът към него,
частичната оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията по оценката са публикувани на Портала за обществени консултации за срок
от 30 дни. Предложенията за стандартизиране на общинските услуги са обсъждани с
общинските администрации.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за
административното обслужване е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени в
приложената справка.
Предложеният проект на постановление няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал.
1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация, предлагам на Министерския съвет да приемe
проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за
административното обслужване.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за
административното обслужване.
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им.
3. Финансова обосновка.
4. Частична предварителна оценка на въздействието.
5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на
Министерския съвет по оценката на въздействието.
6. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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