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КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
тема на
консултацията:

1.

Усъвършенстване на административното обслужване
в областта на застраховането

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА

1.1. Въведение
През декември 2018 г. беше открита обществена консултация по проект на Закон за
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с
планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване.
Целите на планарните промени са:


превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във
вътрешни административни услуги;



електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;



групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес
събития";



стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните
териториални администрации;



преминаване към комплексно административно обслужване.

Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по
официален път или електронна поща.
С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, е предвиден
втори кръг от обществени консултации, които са насочени към конкретни
заинтересовани страни – както крайните потребители на административни услуги, така
и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване, като
фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица,
осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.
Настоящата консултация е част от втория кръг обществени консултации по проект на
Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, поконкретно по предложените нови общи правила за подобряване на
административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Обхватът на промените включва разпоредбите на Административнопроцесуалния
кодекс и съответните промени в следните закони:


Кодекс за застраховането – § 16 от проекта на ЗИД на АПК.

1.2. Цели на консултацията
Целите на консултацията са:


получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за обхвата и
същността на предложените промени;



получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на
правителствената политика;



установяване на въпроси или области, които не са адресирани от
предложените промени;



идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на модела
на административното обслужване на гражданите и юридическите лица;



ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените.

1.3. Консултационен процес
Консултацията ще бъде проведена, съгласно установения ред чрез Портала за
обществени консултации www.strategy.bg. Предвид обхвата на предвижданите промени
в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията, при
общественото обсъждане ще бъдат приложени и други методи на консултиране.
Срокът на консултацията е 14 дни тъй като, това е втора предварителна консултация по
промените, обхватът на проектите на нови разпоредби е редуциран и срокът е
достатъчен за получаване на допълнителни предложения. В рамките на консултацията
заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите
предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в
контекста на целите на правителствената политика в тази област.
Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени
консултации.

1.4. Релевантни документи и нормативни актове
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Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.



Базисния модел за комплексно административно обслужване



Административнопроцесуалния кодекс



Наредбата за административното обслужване

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

С предложените изменения в Кодекса за застраховането отпада изискването за
представяне на дипломи за висше образование, придобито в Република България предвидено е лицата да декларират номер, дата и издател на дипломата, като органът
може да проверява това обстоятелство по служебен път. Отпада изискването за
представяне на решение на Комисията за защита на конкуренцията при процедура по
преобразуване на застраховател – предвидено е заявителите да посочват номер и дата
на решението на комисията, като органът проверява това обстоятелство по служебен
път. По отношение на застрахователните брокери е предвидено извършването на
служебна проверка за съдимостта на лицата, които са български граждани и е уточнено
изискване за представяне на аналогичен документ за чуждите граждани.
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С цел намаляване на административната тежест е предвидено при предоставянето на
услугата по изплащане на обезщетение за настъпило застрахователно събитие по
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, застрахователите
служебно да събират всички необходими документи и информация, както е
прецизирано и понятието виновен водач, с цел да се ограничат случаите на
непроизнасяне от застрахователите поради липса на приключило наказателно или
административно наказателно производство с установена вина, въпреки представянето
на документите, предвидени в чл. 496, ал. 3 от кодекса .
Облекчава се процедурата при предоставяне на административната услуга за
прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство поради „тотална щета”
и съответно изплащане на обезщетение, която процедура към момента изисква размяна
на удостоверения между застрахователя и компетентните органи на МВР, чрез
ползвателя на застраховката, респ. собственика на превозното средство. Предвижда се
компетентните регистрационни органи и застрахователите да обменят служебно
информация за определяне на случай на „тотална щета” върху моторното превозно
средство и съответно за извършеното прекратяване на регистрацията на това
основание, без да е необходимо ползвателят на застраховката, респ. собственикът на
превозното средство да представя документи, издадени от тези компетентните органи
на МВР, като съответните изменения са предложени и в Закона за движение по
пътищата. Предвидено е застрахователите и презастрахователите, като организации,
предоставящи обществени услуги, да спазват принципите и правилата на
административното обслужване.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

3.

3.1. Подкрепяте ли предложенията с които се удостоверяват по служебен път:

дипломи за висше образование, придобито в Република България;

наличие на решение на Комисията за защита на конкуренцията при
процедура по преобразуване на застраховател;

обстоятелства за съдимостта на застрахователните брокери.
3.2. Одобрявате ли предложението при изплащане на обезщетение за настъпило
застрахователно
събитие
по
застраховка
„Гражданска
отговорност”
на
автомобилистите, застрахователите да имат не само право да получат, а и задължение
служебно да събират всички необходими документи и информация?
3.3. Съгласни ли сте с предложението за въвеждане на служебен обмен между
Министерството на вътрешните работи и застрахователите при прекратяване на
регистрацията на моторното превозно средство поради „тотална щета” и съответно
изплащане на обезщетение”, с цел отпадане на задълженията за граждани и бизнес за:



заявяване пред Министерството на вътрешните работи на искане за
прекратяване на регистрацията на моторно превозно средство, за което е налице
тотална щета, като вместо това информацията се представя от застрахователя?
представяне пред застраховател на удостоверение от компетентните
регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното
превозно средство, в което е отбелязано, че прекратяването на регистрацията е
поради настъпилата тотална щета, за получаване на обезщетение?
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3.4. Подкрепяте ли предложението за намаляване на случаите на забавено изплащане на
обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ поради липсата на документ от
компетентните органи, определящ „вината“ на съответния водач?
3.5. Считате ли че предложението да се запазят правата на управителните органи на
застраховател или презастраховател за обжалване в съда на решението за отнемане на
лиценз (а не само на решението за назначаване на квестор), е в защита правата на
застрахователите и презастрахователите в процедурата по отнемане на лиценза?
3.6. Действащата към момента разпоредба на чл. 61 от Закона за администрацията,
предвижда въвеждане в Административния регистър, поддържан от Министерския
съвет от организациите, предоставящи обществени услуги (каквито са
застрахователите) на информация за:
1. техните ръководни органи;
2. обществените услуги, по повод на които се извършват административни услуги;
3. административните услуги, включително вътрешните административни услуги и
електронните административни услуги;
4. местата, в които осъществяват административно обслужване;
5. приемното време за всяко място.
В тази връзка:


подкрепяте ли предложението за намаляване на задължителната за вписване
информация, като се вписват: видовете организации, предоставящи обществени
услуги и информация за предоставяните от тях административни услуги?
считате ли че е необходимо определяне на контролен орган по отношение на
задължението за поддържане на актуалността на информацията за услугите?



3.7. Подкрепяте ли предложенията застрахователите, като организации, предоставящи
обществени услуги, при предоставяне на обществени и административни услуги да
спазват принципите и правилата на административното обслужване и да не изискват от
граждани и бизнес документи за удостоверяване на обстоятелства и данни, които са
вписани в публични регистри?
3.8. Във връзка с предложенията по т.3.7:



4.

считате ли че е необходимо определяне на контролен орган по тях?
при положителен отговор, Комисията за финансов надзор ли следва да извършва
тези дейности, или ще е достатъчно те да се възложат на браншова организация
на застрахователите?

ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
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Мотиви



Съпоставка на действащи/предложени за промяна разпоредби в закона за
администрацията



Консолидирана версия на
направените предложения



Консултационен документ (настоящия документ)

Административнопроцесуалния
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