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1. Дефиниране на проблема:


Нарушаване на принципите на административното обслужване и занижаване на
качеството на предоставяне на административни услуги от административните
органи, лицата, които осъществяват публични функции и организациите, които
предоставят обществени услуги.



Необоснована административна тежест за гражданите и бизнеса.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
През 2018 г. се извърши инвентаризиране на административните услуги на
централната, териториалната, областна и общинска администрация 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).
Констатирано е, че при извършването на административното обслужване се допускат
нарушения
на
основните
принципи
и
изисквания,
установени
в
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за администрацията , Наредбата
за административното обслужване (НАО), Наредбата за административния регистър
(АР) и други нормативни актове при предоставянето на административните услуги от
административните органи, лицата, които осъществяват публични функции и
организациите, които предоставят обществени услуги. Съществуват различни
изисквания за предоставяне на документи и различни видове документи, които се
предоставят при завяване на едни и същи административни услуги от гражданите и
бизнеса. Регламентацията и систематизацията на правилата и реда, по който се
извършва административното обслужване, не са единни.
Най-значимите области на несъответствие, които са и предпоставка за нарушаване на
принципите на административното обслужване и занижаване на качеството на
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предоставяне на административни услуги, са по отношение на изискването от
заявителите на документи, които могат да се набавят по служебен път, доказване на
обстоятелства, налични в публични регистри, неосигурена възможност за разширяване
каналите за достъп до услугите, невъзможност за електронно предоставяне поради
изрични изисквания за подаване на заявления и документи на хартиен носител,
невъзможност за плащане по електронен път, поради изискване за представяне на
документ за платена такса.
Открояват се следните негативни тенденции при предоставянето на административни
услуги, които изискват нормативна намеса:


Нестандартизирани списъци от документи, които се изискват за една и съща
административна услуга при предоставянето й от административните
органи, лицата, които осъществяват публични функции и организациите,
които предоставят обществени услуги.



Липса на нормативна възможност за създаване на стандартизирани образци
на заявления за услугите, които предоставят административните органи,
лицата, които осъществяват публични функции и организациите, които
предоставят обществени услуги.



Унифициране на образци на зявления за част от общинските услуги.

По отношение на общинските услуги тези несъотвествия се изрязавят в
конкретни проблема при предоставянето на общинските услуги, например:

няколко

- 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 АПК;
- 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 АР, различен е уникалния
идентификационен номер и правното основание на вписване.
След направен анализ от Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) за приоритизиране на общински услуги за стандартизиране и унифициране се
определиха 17 административни услуги, за които да бъдат определени задължителни
за всички общини стандартизирани наименования, процедури по предоставяне,
образци на заявления и необходими документи за заявяване. Услугите са обособени в
шест тематични области: “Устройство на територията“, „Кадастър“, „Нотариална
дейност“, „Гражданска регистрация и актосъставяне“, “Местни данъци и такси”,
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„Зелена система“ и „Транспорт”.
За 14 от тези услуги следва да се разработят 14 унифицирани заявления, тъй като 3 от
17-те услуги са свързани с извършването на нотариална дейност и те се заявяват само
устно пред нотариус.
Съществени пречки при осъществяването на административното обслужване са
разработените различни образци на заявления за една и съща административна услуга.
Липсата на достатъчно информация за гражданите и бизнеса относно наборите от
документите, които следва да се прилагат към заявленията за предоставяните услуги и
липсата на унифицирани образци на заявления, които създават трудности за
гражданите и бизнеса, което води до загуба на време, допълнителни разходи и
непредвидимост в отношенията с предоставящите услуги.
Посоченото създава предпоставки за неспазване на основните принципи на
административното обслужване, занижаване на качеството на предоставяне на
административни услуги от административните органи, лицата, които осъществяват
публични функции и организациите, които предоставят обществени услуги и наличие
на необоснована административна тежест за гражданите и бизнеса.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Налице е нормативна празнота по отношение на възможността за административните
услуги на административните органи, лицата, които осъществяват публични функции
и организациите, които предоставят обществени услуги да могат да се разработват и
регламентират нормативно образци на заявления и да се стандартизират изискуемите
документи за една и съща услуга.
Констатираните проблеми не могат да бъдат решени единствено само чрез
организационни мерки при предоставянето на административни услуги от
административните органи, лицата, които осъществяват публични функции и
организациите, които предоставят обществени услуги, в частност в общинските
администрации. Организационните мерки не дават възможност за уеднаквяване на
документите, които се изискват при заявяването на едни и същи услуги и при
унифицирането на заявленията за тях. Това създава условия за увеличаване на
административната тежест за гражданите и бизнеса и за допускане на различни
практики при предоставянето на услугите.

1.3 Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
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Не е извършвана последваща оценка .
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 е необходимо да бъде подготвен проект на Постановление на Министерския
съвет за допълнение на Наредбата за административно обслужване (ПМС за
допълнение на НАО).
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
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.
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.
-

Създаване на нормативна 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.

-

Нормативно регламентиране на унифицирани
приоритетните 14 общински услуги.

образци

на

заявления

за

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
(Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
За целите на настоящата частична предварителна оценка на въздействието е
използвано идентифициране на групите заинтересовани страни, отразяващо тяхната
функция в процесите по административното обслужване и ролята им при предоставяне
на услуги, като се отчита обстоятелството, че правилата и принципите на
законодателството за административното обслужване се прилагат не само при
предоставянето на услуги и администрирането на режими, а обхващат цялостния
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процес на комуникация на административните органи, организациите, предоставящи
обществени услуги и лицата, осъществяващи публични функции с гражданите и
бизнеса.
1. Органи и организации, предоставящи административни и обществени
услуги (доставчици на услуги):
Централни администрации и техните териториални звена (вкл. офиси/салони за
обслужване) - над 1 800 бр.
Специализирани териториални администрации – 132 бр.
Областни администрации - 28 бр.
Общински и районни администрации - 300 бр.
Други (лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи
обществени услуги (образователни, здравни, водоснабдителни и канализационни,
топлоснабдителни, електропреносни, електроснабдителни, електроразпределителни,
газоснабдителни,
телекомуникационни,
пощенски,
превозни,
банкови,
застрахователни, пенсионно-осигурителни, социални, библиотечни услуги, услуги в
областта на културното наследство) или други подобни услуги, предоставяни за
задоволяване на обществени потребности) - Не се посочва конкретен брой, предвид
динамиката в тези структури.
2. Потребители:
Гражданите и Бизнеса - Не се посочва конкретен брой, поради динамиката и високия
интензитет на извършването на административно обслужване на гражданите и
бизнеса.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
Вариант 0 „Без действие“, като вариант за действие за решаване на проблемите,
означава да не се предприемат никакви действия от страна на държавата, да се даде
възможност за саморегулиране на процесите и натрупване на добри практики.
При вариант 0 тенденцията да се предоставят нестандартизирани услуги от
административните органи, лицата, които осъществяват публични функции и
организациите, които предоставят обществени услуги за гражданите и бизнеса ще
продължи. Ще продължи съществуващата практика за едни и същи услуги да се
изискват различен брой и вид документи и да се създават различни видове образци на
заявления за идентични услуги. Ще липсва нормативна регламентация и възможност
да се разработват стандартизирани образци на заявления. Също така няма да бъде
изпълнен приоритет 62 от Програмата за управление на правителството на Република
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България за периода 2017-2021 и Стратегията за развитие на държавната
администрация 2014-2020, където е констатирано, че в Република България липсва
стандартизиране на предоставяните общински административни услуги по отношение
на процедури, документация и срокове. Ще се запазят различните практики, които
затрудняват бизнеса и създават необоснована административна тежест не само на
централно, но и на местно ниво.
Вариант 1: „Предприемане на организационни мерки”
Предвид обстоятелството, че са налице нормативни пречки за създаване на
възможност за регламентиране на образци на заявления за услуги, които се
предоставят от административните органи, лицата, които осъществяват публични
функции и организациите, които предоставят обществени услуги за гражданите и
бизнеса констатираните проблеми няма да могат да бъдат решени, единствено чрез
предприемане на организационни мерки. Практика показва, че организационните
мерки са неефективни и задълбочават възникналите проблеми при административното
обслужване. Организационните мерки не дават възможност за уеднаквяване на
документите, които се изискват при заявяването на едни и същи услуги и при
унифицирането на заявленията за тях. Това създава условия за увеличаване на
административната тежест за гражданите и бизнеса и за допускане на различни
практики при предоставянето на услугите.
Този вариант не е приложим за решаване на констатираните проблеми.
Вариант 2: „Изготвяне на проект на ПМС за допълнение на НАО“
Предвид констатираните проблеми при осъществяването на административното
обслужване, свързано с предоставянето на административни услуги от
административните органи, лицата, които осъществяват публични функции и
организациите, които предоставят обществени услуги за гражданите и бизнеса и
установеното занижаване на качеството на предоставяне на административни услуги
по отношение на изискването от заявителите на документи, които могат да се набавят
по служебен път, доказване на обстоятелства, налични в публични регистри,
неосигурена възможност за разширяване каналите за достъп до услугите,
невъзможност за електронно предоставяне поради изрични изисквания за подаване на
заявления и документи на хартиен носител и други е необходимо изготвянето на
проект на ПМС за допълнение на НАО.
Проектът на постановление ще бъде разработен в изпълнение на приоритет 62 от
Програмата за управление на правителството на Република България за периода 20172021, 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 20142020, 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.
В резултат на извършената през 2018 г. инвентаризация на общинските услуги по
проект „Трансформация на административното обслужване“, който е финансиран по
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез
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Европейския социален фонд с бенефициент Администрацията на Министерския съвет
(АМС) и въз основа на анализ, който извърши Националното сдружение на общините
в Република България 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 АПК;
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 АР,
различен е уникалния идентификационен номер и правното основание на вписване.
С изготвянето на проект на ПМС ще се даде 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.
С проекта на ПМС ще се предложи одобряване на стандартизирани заявления за 14-те
приоритизирани общински услуги, като образците на заявления ще се включат като
приложение от проекта на ПМС за допълнение на НАО.
С преходните и заключителните разпоредби от проекта на постановлението е
необходимо във връзка с предложените други промени да се направи допълнение на
чл. 25, ал. 1, т 6 от Наредбата за административния регистър, с което да стане
задължително вписването в Регистъра на услугите към АР на стандартизираните
образци на заявления, които ще бъдат утвърдени с нормативен акт, предвид
установения ред за вписване на услуги. Тази промяна ще се отрази положително на
заинтересованите страни, с оглед информираност на потребителите на услуги и
законосъобразност в работата на административните органи и органите предоставящи
услуги.
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.
С оглед на анализа на възможните варианти на действия за решаване на
проблемите единственият вариант за действие е Вариант 2.

5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
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Негативните въздействия са разгледани, като заинтересованите страни са разделени в
двете условни групи от раздел 3 – доставчици и потребители на услуги.
При вариант 0 „Без намеса“:
При вариант 0 и за двете групи – доставчици и потребители на услуги ще се запази
предоставянето на нестандартизирани услуги и ще продължат отклоненията от
принципите на административното обслужване и занижаване на качеството на
предоставяне на административни услуги.
Това ще доведе до по-ниски нива на удовлетвореност от административното
обслужване за всички страни и участници в процесите и до спад на доверието на
гражданите и бизнеса, че са налице реални гаранции за упражняване на законните им
права и интереси, както и че са осигурени всички необходими условия от страна на
държавата за правене на бизнес и инвестиции.
При вариант 1 „Предприемане на организационни мерки”
И за двете групи не се предвиждат допълнителни негативни ефекти, в сравнение с
актуалното състояние, но ще продължат да са налице нормативни пречки за създаване
на възможност за регламентиране на образци на заявления за услуги и констатираните
проблеми няма да могат да бъдат решени, единствено чрез предприемане на
организационни мерки. В резултат на това се очаква негативните ефекти да бъдат, като
при Вариант 0. За гражданите и бизнеса административната тежест няма да се намали,
а за предоставящите услуги ще се задълбочат проблемите.
Практика показва, че организационните мерки са неефективни и задълбочават
възникналите проблеми при административното обслужване. Организационните мерки
не дават възможност за уеднаквяване на документите, които се изискват при
заявяването на едни и същи услуги и при унифицирането на заявленията за тях. Това
създава условия за увеличаване на административната тежест за гражданите и бизнеса
и за допускане на различни практики при предоставянето на услугите.
Вариант 2 няма негативни ефекти за всички групи заинтересовани страни.

6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и
количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и
други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от
вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните
ползи кореспондират с формулираните цели.
Положителните въздействия са разгледани, като заинтересованите страни са разделени
в двете условни групи от раздел 3 – доставчици и потребители на услуги.
За Вариант 0 и за Вариант 1 няма положителни въздействия за нито една от двете
заинтересовани групи.
При Вариант 2 Ще се намали административната тежест за гражданите и бизнеса и
ще се оптимизира работата на администрацията. Ще се повиши увереността на
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гражданите и бизнеса, че са налице реални гаранции за упражняване на
административните им права и интереси, както и че от страна на централната и
общинска администрация са осигурени необходимите условия и стабилна среда за
правене на бизнес. Като страни в процесите по предоставяне на административни
услуги и участници в процесите по административно обслужване, положителните
въздействия от нормативната намеса ще се изразят в подобряване на качеството и
удовлетвореността от административното обслужване и за двете групи. Въвеждането
на нормативно стандартизиране на услуги по отношение на всички участници ще
създаде необходимата яснота, прозрачност и предвидимост на процесите, което ще
повиши ефективността и качеството на работата на администрацията и ще е гаранция
за удовлетвореност от предоставяните административни услуги.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не се идентифицират рискове от приемането на нормативния акт.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
Х Ще се намали
☐ Няма ефект
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.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават. Засягат се съществуващите услуги, като се стандартизират
документите, които се изискват при предоставянето им и се дава възможност за
нормативно унифицаране на заявленията.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Х Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
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МСП са активни участници в разглежданите процеси. С въвеждане на нормативните
промени за МСП ще се прилагат всички изисквания като потенциални доставчици на
административни и обществени услуги, както и като потребители на услуги и субекти
на административното обслужване.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Проектът на ПМС за допълнение на НАО ще бъде публикуван на Портала за
обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations), съгласно чл. 26 от
Закона за нормативните актове за срок от 30 дни.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
Х Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“
Дата:
Подпис:

