Предложения за изменения и допълнения на
закони в област електронно управление –
§ 06.5 на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 50. Закон за електронните съобщения
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 54. (1) Комисията оказва съдействие или
дава задължителни указания в случай на спор,
възникващ във връзка със съществуващи
задължения по този закон между предприятия,
предоставящи електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, или между такива предприятия и
предприятия, ползващи се от наложени
задължения по достъп и/или взаимно свързване,
когато някоя от засегнатите страни е отправила
писмено искане.

няма промени

(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа
обстоятелствата, на които то се основава, и към
него се прилагат заверени копия на документи,
доказващи изложените обстоятелства, и
документ за платена такса за административни
услуги в случаите, когато се искат
задължителни указания от комисията.

(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа
обстоятелствата, на които то се основава, и към
него се прилагат заверени копия на документи,
доказващи изложените обстоятелства, и
документ за платена такса за административни
услуги, когато плащането не е извършено по
електронен път в случаите, когато се искат
задължителни указания от комисията.

Чл. 77. (1) Предприятието, осъществяващо
електронни съобщения при общи изисквания,
може да поиска писмено от комисията издаване
на удостоверение за вписване в регистъра по чл.
33, ал. 1, т. 1.
(2) Комисията издава удостоверението по ал. 1 в
7-дневен срок от постъпване на искането. В
удостоверението се посочват правата по чл. 74,
ал. 1, свързани с предоставяне на електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, изграждане
на електронна съобщителна инфраструктура,
включително право на преминаване, договаряне
на достъп до и взаимно свързване на мрежи.
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(3) За издаване на удостоверение по ал. 1 се
заплаща административна такса в размер,
определен в тарифата за таксите, които се
събират от комисията по този закон. Към
искането се прилага документ за платена такса.

(3) За издаване на удостоверение по ал. 1 се
заплаща административна такса в размер,
определен в тарифата за таксите, които се
събират от комисията по този закон. Към
искането се прилага документ за платена такса,
когато плащането не е извършено по електронен
път.

(4) Удостоверение по ал. 1 не се издава, ако не е (4) Удостоверение по ал. 1 не се издава, ако не е
приложен документ за платена административна приложен документ за платена административна
такса.
такса, когато плащането не е извършено по
електронен път.
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Предложение за промяна

Чл. 83. (1) Процедурата по издаване на
няма промени
разрешение започва след подаване на заявление
за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс по образец, утвърден от
комисията. Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което
иска издаване на разрешение:
а) за физическите лица - трите имена, единен
граждански номер и постоянен адрес, а за
чужденците - личен номер;
б) за юридическите лица и едноличните
търговци - наименование (фирма), седалище,
адрес на управление и съответния
идентификационен код;
2. посочване на необходимия индивидуално
определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър и/или номера, и/или позицията на
геостационарната орбита;
3. кратко описание на вида електронни
съобщения, за които е необходимо ползването
на индивидуално определен ограничен ресурс;
4. описание на технически характеристики на
електронната съобщителна мрежа и
съоръжения;
5. описание на услугата или услугите, които
лицето ще предлага чрез индивидуално
определения ограничен ресурс, в случай че той е
предназначен за осъществяване на обществени
електронни съобщения;
6. срок за ползване на индивидуално
определения ограничен ресурс;
7. (отм.);
8. първоначален териториален обхват;
9. лице и данни за контакти.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписване в
Търговския регистър, издадено не по-рано от
един месец преди датата на подаване на
заявлението, ако лицето не е регистрирано или
пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда
на Закона за търговския регистър, а за
чуждестранни лица - съответен документ,
когато е приложимо;
2. документ за внесена такса за
административни услуги;
3. документ, удостоверяващ, че предприятието
не е обявено в несъстоятелност или не е в
производство за обявяване в несъстоятелност,
ако лицето не е регистрирано или
пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда

(2) Към заявлението се прилагат:
1. за дружества, регистрирани в друга държава документ за актуалната регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентния орган на съответната държава на
лицетоактуално удостоверение за вписване в
Търговския регистър, издадено не по-рано от
един месец преди датата на подаване на
заявлението, ако лицето не е регистрирано или
пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда
на Закона за търговския регистър, а за
чуждестранни лица - съответен документ,
когато е приложимо;
2. документ за внесена такса за
административни услуги, когато плащането не е
извършено по електронен път;
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на Закона за търговския регистър;
4. декларация, че едноличният търговец не е в
процедура по заличаване;
5. документ, издаден от компетентен орган, с
който се удостоверява, че физическото или
юридическото лице няма парични задължения
към държавата по смисъла на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
6. декларация от управителя и членовете на
управителните органи на лицето, че не са
лишени от правото да упражняват търговска
дейност.
(3) Заявлението и документите към него се
подават на български език.

Предложение за промяна
3. документ от съответния компетентен орган,
когато лицето е регистрирано в друга държава,
който удостоверява, че лицето не е обявено в
несъстоятелност или не е в производство за
обявяване в несъстоятелност;документ,
удостоверяващ, че предприятието не е обявено в
несъстоятелност или не е в производство за
обявяване в несъстоятелност, ако лицето не е
регистрирано или пререгистрирано след 1
януари 2008 г. по реда на Закона за търговския
регистър;
4.(отм.) декларация, че едноличният търговец не
е в процедура по заличаване;
5. (отм.)документ, издаден от компетентен
орган, с който се удостоверява, че физическото
или юридическото лице няма парични
задължения към държавата по смисъла на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженият;
6. декларация от управителя и членовете на
управителните органи на лицето, че не са
лишени от правото да упражняват търговска
дейност.

(3) Заявлението и документите към него се
подават на български език.

няма промени

(4) При липсващи и/или нередовни документи
по ал. 1 и 2 комисията уведомява писмено
заявителя да отстрани непълнотите или
нередовностите в 7-дневен срок от получаване
на уведомлението. В случай че непълнотите или
нередовностите не бъдат отстранени в
посочения срок, заявлението не се разглежда.

(4) При липсващи и/или нередовни документи
по ал. 1 и 2 комисията уведомява писмено
заявителя да отстрани непълнотите или
нередовностите в 10-дневен срок 7-дневен срок
от получаване на уведомлението. В случай че
непълнотите или нередовностите не бъдат
отстранени в посочения срок, заявлението не се
разглежда.
нова: (5) Комисията изисква по служебен път
информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответното лице.

Чл. 84. (1) Комисията с мотивирано решение
отказва издаването на разрешение, когато:
1. не е налице свободен ограничен ресурс,
включително когато не е координиран на
национално или когато е необходимо, на
международно ниво;
2. използването на ограничения ресурс би
застрашило националната сигурност или е в
противоречие с международни задължения,
произтичащи от влязъл в сила международен
договор, по който Република България е страна;

няма промени
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3. лицето, което кандидатства за разрешение:
а) е обявено в несъстоятелност или е в
производство за обявяване в несъстоятелност
или се намира в ликвидация;
б) е лишено от правото да упражнява търговска
дейност;
в) има публични задължения към държавата,
включително и към комисията и осигурителни
фондове, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
г) е с отнето разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за
същия вид електронни съобщения за срока,
определен от комисията.

Предложение за промяна

(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, букви "а" и "в"
се удостоверяват с документ от съответния
компетентен орган, а по буква "б" - с
декларация от физическото лице.

(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква „а“ се
удостоверяват с документ от съответния
компетентен орган, когато лицето е
регистрирано в друга държава, а по буква „б“ - с
декларация от физическото
лицеОбстоятелствата по ал. 1, т. 3, букви "а" и
"в" се удостоверяват с документ от съответния
компетентен орган, а по буква "б" - с
декларация от физическото лице.

(3) Разпоредбата на ал. 1, т. 3, буква "б" се
прилага и за управители или членове на
управителни органи на предприятието.

няма промени

Чл. 100. (1) Лицата, които искат да участват в
обявения от комисията конкурс или търг,
подават писмено заявление за участие, към
което прилагат:
1. документ, удостоверяващ съществуването и
актуалното правно състояние на лицето - в
случаите, когато заявителят не притежава
Единен идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър;
2. доказателства за финансови възможности,
като: годишен счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите, годишни данъчни
декларации, банкови препоръки, документи за
придобиване на дълготрайни активи;
3. технически проект и бизнес план в
съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1, т. 3;
4. документ за внесен депозит или банкова
гаранция за неговия размер;
5. документи, удостоверяващи липсата на
обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3;
6. декларация за опазване на поверителността на
информацията, която се съдържа в конкурсната
или тръжната документация;

Чл. 100. (1) Лицата, които искат да участват в
обявения от комисията конкурс или търг,
подават писмено заявление за участие, към
което прилагат:
1. документ, удостоверяващ съществуването и
актуалното правно състояние на лицето - в
случаите, когато заявителят не притежава
Единен идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър;
2. доказателства за финансови възможности,
като: годишен счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите, освен ако същите не са
заявени за обявяване в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, годишни данъчни декларации, банкови
препоръки, документи за придобиване на
дълготрайни активи;
3. технически проект и бизнес план в
съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1, т. 3;
4. документ за внесен депозит или банкова
гаранция за неговия размер;
5. декларация, че лицето не е лишено от правото
да упражнява търговска дейност;документи,
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7. документ за платена конкурсна или тръжна
документация;
8. други документи, свързани с предмета на
конкурса или търга.

Предложение за промяна
удостоверяващи липсата на обстоятелствата по
чл. 84, ал. 1, т. 3;
6. декларация за опазване на поверителността на
информацията, която се съдържа в конкурсната
или тръжната документация;
7. документ за платена конкурсна или тръжна
документация, когато плащането не е
извършено по електронен път;
8. други документи, свързани с предмета на
конкурса или търга.

(2) Всички документи се подават на български
език.

няма промени

(3) При липсващи и/или нередовни документи
по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 3,
кандидатът се уведомява писмено да отстрани
непълнотите или нередовностите, като му се
дава 7-дневен срок от получаване на
уведомлението. В случай че непълнотите или
нередовностите не бъдат отстранени в
посочения срок, кандидатът не се допуска до
участие.

(3) При липсващи и/или нередовни документи
по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 3,
кандидатът се уведомява писмено да отстрани
непълнотите или нередовностите, като му се
дава 10-дневен срок 7-дневен срок от
получаване на уведомлението. В случай че
непълнотите или нередовностите не бъдат
отстранени в посочения срок, кандидатът не се
допуска до участие.
нова: (4) Комисията изисква по служебен път
информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответното лице

(4) Лицето, което иска да участва в обявения от
комисията конкурс или търг, не се допуска до
участие, когато:
1. е обявено в несъстоятелност или е в
производство за обявяване в несъстоятелност,
или се намира в ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява търговска
дейност;
3. има публични парични задължения към
държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, или задължение към
осигурителни фондове, освен ако не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. е с отнето разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за
същия вид електронни съобщения за срока,
определен от комисията.
(5) В случай че броят на подадените заявления е
по-малък или равен на броя на разрешенията,
които са предмет на решението по чл. 93, ал. 2,
комисията с решение обявява процедурата за
приключила и в 10-дневен срок издава
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър. В тридневен срок след приемането на
решението за обявяване на процедурата за

(45) Лицето, което иска да участва в обявения от
комисията конкурс или търг, не се допуска до
участие, когато:
1. е обявено в несъстоятелност или е в
производство за обявяване в несъстоятелност,
или се намира в ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява търговска
дейност;
3. има публични парични задължения към
държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, или задължение към
осигурителни фондове, освен ако не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. е с отнето разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за
същия вид електронни съобщения за срока,
определен от комисията.
(56) В случай че броят на подадените заявления
е по-малък или равен на броя на разрешенията,
които са предмет на решението по чл. 93, ал. 2,
комисията с решение обявява процедурата за
приключила и в 10-дневен срок издава
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър. В тридневен срок след приемането на
решението за обявяване на процедурата за
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приключила комисията го изпраща в "Държавен
вестник" за обнародване в 5-дневен срок от
получаването му.
(6) В случай че в срока по чл. 93, ал. 2, т. 4 не е
постъпило нито едно заявление, комисията с
решение прекратява обявената процедура. В
тридневен срок след приемането на решението
за прекратяване на обявената процедура
комисията го изпраща в "Държавен вестник" за
обнародване в 5-дневен срок от получаването
му.

Предложение за промяна
приключила комисията го изпраща в "Държавен
вестник" за обнародване в 5-дневен срок от
получаването му.
(67) В случай че в срока по чл. 93, ал. 2, т. 4 не е
постъпило нито едно заявление, комисията с
решение прекратява обявената процедура. В
тридневен срок след приемането на решението
за прекратяване на обявената процедура
комисията го изпраща в "Държавен вестник" за
обнародване в 5-дневен срок от получаването
му.

Чл. 113. (1) Предприятие, осъществяващо
обществени електронни съобщения, на което е
издадено разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър и/или номера, може да
заяви ползване на допълнителен индивидуално
определен ограничен ресурс. Предприятието
подава заявление, което освен данните по чл. 83
съдържа и:
1. номера и дата на издаване на първоначалното
разрешение;
2. електронните съобщителни мрежи и/или
услуги, за извършването на които ще се ползва
допълнителният индивидуално определен
ограничен ресурс;
3. посочване на допълнителния индивидуално
определен ограничен ресурс, за чието ползване
се иска изменение и допълнение на
разрешението;
4. срок за ползване на допълнителния
индивидуално определен ограничен ресурс,
който не може да бъде по-дълъг от срока на
ползване на първоначалния индивидуално
определен ограничен ресурс;
5. данни за ефективно усвояване на вече
предоставения индивидуално определен
ограничен ресурс.
(2) Електронните съобщителни мрежи и/или
услуги по ал. 1, т. 2 не могат да бъдат различни
от електронните съобщителни мрежи и/или
услуги, за които е предоставен първоначалният
индивидуално определен ограничен ресурс.

няма промени

(3) Към заявлението се прилагат документи и
данни, обосноваващи необходимостта от
ползване на допълнителния индивидуално
определен ограничен ресурс, както и документ
за внесена такса за административни услуги.

(3) Към заявлението се прилагат документи и
данни, обосноваващи необходимостта от
ползване на допълнителния индивидуално
определен ограничен ресурс, както и документ
за внесена такса за административни услуги,
когато плащането не е извършено по електронен
път.

(4) Комисията предоставя заявения

няма промени
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Съществуващ текст
допълнителен индивидуално определен
ограничен ресурс, когато:
1. предприятието има доказана необходимост от
такъв ресурс за разширяване, модернизиране и
развитие на собствената електронна
съобщителна мрежа, когато чрез нея
осъществява обществени електронни
съобщения, и
2. предприятието е използвало ефективно вече
предоставения индивидуално определен
ограничен ресурс, и
3. електронната съобщителна мрежа на
предприятието допуска възможност за
разширяване, модернизиране и развитие.
(5) Допълнителният индивидуално определен
ограничен ресурс се предоставя без провеждане
на конкурс или търг.
(6) Ако условията по ал. 4 са налице, комисията
предоставя заявения допълнителен
индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър, като изменя и допълва
разрешението за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс на заявителя, в
срок до 42 дни от датата на подаване на
заявлението.
(7) Ако условията по ал. 4 са налице, комисията
предоставя заявения допълнителен
индивидуално определен ограничен ресурс номера, като изменя и допълва разрешението за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс на заявителя, в срок до 21 дни от датата
на подаване на заявлението.
(8) В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 7 заявителят внася по
сметка на комисията дължимите такси за
ползване на предоставения допълнителен
индивидуално определен ограничен ресурс
пропорционално на времето за ползване в
текущата година.

Предложение за промяна

Чл. 274. (1) Радиосъоръжения и/или крайни
електронни съобщителни устройства,
включващи хардуерни приспособления към
съоръженията или крайните устройства за
криптографиране на електронни съобщения и
използващи криптографски ключ с дължина, поголяма от 56 бита, се произвеждат или внасят
след регистрация в Дирекция "Технически
операции" на Държавна агенция "Национална
сигурност".
(2) Не подлежат на регистрация по ал. 1
криптографски устройства за защита на банкови
транзакции, смарт карти, криптори за кодиране

няма промени
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Съществуващ текст
на телевизионен сигнал, мобилни телефони без
вграден допълнителен криптомодул и
криптографски средства, използвани от
представителства или други организации със
статут на дипломатически мисии.

Предложение за промяна

(3) За радиосъоръженията и крайните
електронни съобщителни устройства по ал. 1 се
води публичен регистър. Регистърът се
публикува на страницата на Държавна агенция
"Национална сигурност" в интернет.

(3) За радиосъоръженията и крайните
електронни съобщителни устройства по ал. 1 се
води публичен регистър, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол. Регистърът се
публикува на страницата на Държавна агенция
"Национална сигурност" в интернет

(4) В регистъра по ал. 3 се съдържа следната
информация:
1. идентификационни данни на производителя
или вносителя:
а) за физически лица - трите имена и постоянен
адрес;
б) за юридически лица и физически лица еднолични търговци - наименование (фирма),
седалище, адрес на управление;
2. наименование и тип на крайното устройство
по ал. 1.

няма промени

нова: (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 3 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 275. (1) За регистрация на радиосъоръжения
и/или крайни електронни съобщителни
устройства по чл. 274 производителят или
вносителят подава заявление до Дирекция
"Технически операции" на Държавна агенция
"Национална сигурност".
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификационни данни на производителя,
съответно на вносителя (вносителят посочва
данни и за производителя):
а) за физическите лица - трите имена, ЕГН и
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постоянен адрес, а за чужденците - личен номер;
б) за юридически лица и физически лица еднолични търговци - наименование (фирма),
седалище, адрес на управление и единен
идентификационен код по БУЛСТАТ, а за
чуждестранни лица - съответния
идентификационен код;
2. пълното наименование на радиосъоръжението
или крайното електронно съобщително
устройство;
3. кратко описание на радиосъоръжението или
крайното електронно съобщително устройство,
включващо вида на използваните
криптографски алгоритми и дължината на
криптографските ключове.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от техническата документация на
радиосъоръжението или крайното електронно
съобщително устройство;
2. описание на криптографските алгоритми, ако
те не са публично известни, начините за тяхната
инициализация, режимите на работа и
форматите на входящите и изходящите данни.
(4) Заявлението и документите към него се
подават на български език.

Предложение за промяна

(5) В случай на непълнота на заявлението или на
липса или непълнота на приложенията към него
производителят, съответно вносителят, се
уведомява писмено да отстрани пропуските.
Ако пропуските не бъдат отстранени в срок 30
дни от датата на уведомлението, процедурата се
прекратява.

(5) В случай на непълнота на заявлението или на
липса или непълнота на приложенията към него
производителят, съответно вносителят, се
уведомява писмено да отстрани пропуските.
Ако пропуските не бъдат отстранени в срок 14
днив срок 30 дни от датата на уведомлението,
процедурата се прекратява.

(6) Дирекция "Технически операции" на
Държавна агенция "Национална сигурност"
вписва радиосъоръжението или устройството в
регистъра по чл. 274, ал. 3 в срок 30 дни от
датата на получаване на заявлението и
приложенията към него или от отстраняването
на пропуските по ал. 5.

(6) Дирекция "Технически операции" на
Държавна агенция "Национална сигурност"
вписва радиосъоръжението или устройството в
регистъра по чл. 274, ал. 3 в срок 14 дни в срок
30 дни от датата на получаване на заявлението и
приложенията към него или от отстраняването
на пропуските по ал. 5.

9 от 25

§ 51. Закон за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 21. (1) Доставчиците на удостоверителни
услуги изпълняват изискванията за сигурност по
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(2) Доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги изпълняват и
изискванията по чл. 24 от Регламент (ЕС) №
910/2014.
(3) Доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги съхраняват
информацията по чл. 24, параграф 2, буква "з"
от Регламент (ЕС) № 910/2014 за срок 10
години, включително и след преустановяване на
дейността.
(4) Доставчиците на удостоверителни услуги не
могат да използват събираната и съхраняваната
информация за цели, различни от тези, свързани
с дейността им.
(5) Размерът на финансовите средства,
поддържани от доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги и/или на застраховката
за покриване на вредите от неизпълнение на
задълженията им в съответствие с чл. 24,
параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) №
910/2014, се определят с наредба на
Министерския съвет по предложение на
Комисията за регулиране на съобщенията.
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нова: (6) Доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги са длъжни да
извършват административно обслужване, при
спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в
Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.
Чл. 45. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000
лв., ако деянието не съставлява престъпление:
1. който извърши или допусне извършването на
нарушение по чл. 21, ал. 3 и 4, чл. 26, ал. 2, 3, 4,
5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29;
2. който извърши или допусне извършването на
нарушение по чл. 15, чл. 19, параграфи 1 и 2, чл.
20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 и 3, чл. 23,
параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи 1 – 4, чл. 33,
параграф 1, чл. 34, параграф 1, чл. 40 и чл. 44,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014;

Чл. 45. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000
лв., ако деянието не съставлява престъпление:
1. който извърши или допусне извършването на
нарушение по чл. 21, ал. 3, 4 и 6чл. 21, ал. 3 и 4,
чл. 26, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 29;
2. който извърши или допусне извършването на
нарушение по чл. 15, чл. 19, параграфи 1 и 2, чл.
20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 и 3, чл. 23,
параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи 1 – 4, чл. 33,
параграф 1, чл. 34, параграф 1, чл. 40 и чл. 44,
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3. доставчик на удостоверителни услуги, който
доставя удостоверителна услуга, която не
отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) №
910/2014;
4. който извърши нарушение на Регламент (ЕС)
№ 910/2014, на този закон или на издадените въз
основа на тях актове, за което не е предвидено
друго наказание.

Предложение за промяна
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
3. доставчик на удостоверителни услуги, който
доставя удостоверителна услуга, която не
отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) №
910/2014;
4. който извърши нарушение на Регламент (ЕС)
№ 910/2014, на този закон или на издадените въз
основа на тях актове, за което не е предвидено
друго наказание.

(2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице
или на едноличния търговец се налага
имуществена санкция в размер от 5000 до 100
000 лв.

няма промени
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§ 52. Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 82. (1) Комисията решава спорове по този
закон по искане на мрежов оператор, като дава
задължителни указания по искане на някоя от
засегнатите страни.

няма промени

(2) Искането по ал. 1 се подава в писмена форма
и съдържа обстоятелствата, на които то се
основава. Към искането се прилагат
доказателства за изложените обстоятелства и
документ за платена такса.

(2) Искането по ал. 1 се подава в писмена форма
и съдържа обстоятелствата, на които то се
основава. Към искането се прилагат
доказателства за изложените обстоятелства и
документ за платена такса, когато плащането не
е извършено по електронен път.

(3) В 7-дневен срок от постъпване на искането
Комисията определя специализирана комисия, в
която се включва поне един правоспособен
юрист. Към работата на специализираната
комисия могат да бъдат привличани като
членове независими консултанти и външни
експерти.
(4) Специализираната комисия разглежда
искането и приложените към него документи в
5-дневен срок от определянето й.
(5) При установяване на непълноти или
нередовности на документите по ал. 2
специализираната комисия писмено уведомява
лицето, подало искането, като му дава 7-дневен
срок от получаване на уведомлението да
отстрани непълнотите или нередовностите.
(6) В случай че непълнотите или
нередовностите не бъдат отстранени в срока по
ал. 5, Комисията оставя искането без
разглеждане.
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12 от 25

§ 53. Закон за електронното управление
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 2. (1) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени
услуги, 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
администратор на данните.
(2) Първичният администратор на данни е
административен орган, 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.

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.
Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени
услуги, 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
администратор на данните.
(2) Първичният администратор на данни е
административен орган, 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
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информация, събрана за тях.

Чл. 3. Първичният администратор на данни
изпраща служебно и безплатно данните на
всички административни органи, на лицата,
осъществяващи публични функции, и на
организациите, предоставящи обществени
услуги, които въз основа на закон също
обработват тези данни и са заявили желание да
ги получават.

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.Чл. 3. Първичният
администратор на данни изпраща служебно и
безплатно данните на всички административни
органи, на лицата, осъществяващи публични
функции, и на организациите, предоставящи
обществени услуги, които въз основа на закон
също обработват тези данни и са заявили
желание да ги получават.

Чл. 4. (1) Уведомяване и искане за предоставяне
на данните по тази глава се извършва
автоматично по електронен път като вътрешна
електронна административна услуга.

няма промени

(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, и
организациите, предоставящи обществени
услуги.

(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.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, и
организациите, предоставящи обществени
услуги.

(3) В случаите, когато закон предвижда
регистри да се водят на ръка, данните се
изискват, съответно изпращат, като електронен
документ във формат с неструктурирано
съдържание или се предоставят на хартиен
носител.

няма промени

(4) Първичен администратор на данни няма
право да поставя допълнителни изисквания или
да предвижда друг ред за обмена на данни,
различни от уредените в закона.

(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.Първичен администратор на данни няма
право да поставя допълнителни изисквания или
да предвижда друг ред за обмена на данни,

14 от 25

Съществуващ текст

Предложение за промяна
различни от уредените в закона.

(5) Историята за обмена на данни по ал. 1 се
съхранява за срок 10 години. Лицата имат право
на безплатен достъп до историята за данните,
отнасящи се до тях.

няма промени

Чл. 7в. Председателят на агенцията:
1. провежда държавната политика в следните
области:
а) електронното управление;
б) електронните удостоверителни услуги;
в) електронната идентификация;
г) (отм.);
д) инфраструктурата за пространствена
информация;
е) информацията от обществения сектор в
машинночетим отворен формат;
2. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет проекти на нормативни
актове в областта на електронното управление и
използването на информационните и
комуникационните технологии в дейността на
административните органи и техните
администрации;
3. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет Стратегия за развитие на
електронното управление в Република
България;
4. одобрява секторните стратегии за развитие на
електронното управление и утвърждава и
контролира изпълнението на плановете за
реализацията им;
5. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет единна политика за
информационните ресурси, издава методически
указания и координира нейното изпълнение;
6. (отм.);
7. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол върху дейностите за
прилагане на изискванията за вътрешния оборот
на електронни документи и тяхното последващо
архивиране, както и на документи на хартиен
носител в администрациите;
8. осъществява координация между
административните органи, лицата по чл. 1, ал.
2 и други лица относно електронното
управление;
9. осъществява преглед на съответствието с
утвърдените политики, стратегически
документи и програми и дава насоки и
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съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2 в
областта на електронното управление,
информационните и комуникационните
технологии на всички администрации по ред,
определен с наредбата по чл. 7г, ал. 6;
10. участва в приоритизирането, координира и
контролира реализирането и поддържането на
електронни административни услуги и
информационни системи в администрациите;

Предложение за промяна

нова: 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;
11. подпомага разработването и утвърждава
проектни предложения, координира и
контролира изпълнението на проектите за
електронно управление, информационни и
комуникационни технологии в
администрациите, финансирани със средства от
държавния бюджет, от структурните и
инвестиционните фондове на Европейския съюз
и от други източници;
12. удостоверява съответствието на
информационните системи с изискванията за
оперативна съвместимост и осъществява
контрол върху администрациите за спазване на
тези изисквания;
13. координира и подпомага интеграцията на
информационните системи за електронно
управление на административните органи с тези
на държавите – членки на Европейския съюз;
14. реализира проекти за електронно управление
със значение за всички администрации;
15. изгражда, развива и поддържа споделените
ресурси на електронното управление;
16. изгражда, води и поддържа регистрите по
този закон;
17. изгражда и поддържа единен портал за
достъп до електронни административни услуги;
18. реализира и поддържа публично национално
хранилище и система за контрол на версиите на
изходния програмен код и техническата
документация на информационните системи в
администрациите;
19. издава методически указания и подпомага
администрациите в дефинирането на
структурата и съдържанието на наборите от
данни за публикуване в портала за отворени
данни по Закона за достъп до обществена
информация;
20. осъществява методическо ръководство,
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координация и контрол върху дейностите по
изграждането, поддържането и използването на
национална инфраструктура за пространствена
информация и осъществява правомощията по
Закона за достъп до пространствени данни;
21. изгражда и поддържа национален Център за
електронна идентификация и осъществява
функции във връзка с електронната
идентификация по ред, определен със Закона за
електронната идентификация;
22. осъществява правомощия по Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за
отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73
от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
"Регламент (ЕС) № 910/2014";
23. осъществява правомощия по Закона за
електронните съобщения;
24. приема програма за привличане на
висококвалифицирани експерти в сферата на
информационните и комуникационните
технологии с цел подпомагане развитието на
електронното управление;

Предложение за промяна

25. осъществява контрол върху изпълнението на
задълженията на първичните администратори на
данни по чл. 3;

25. осъществява контрол върху изпълнението на
задълженията на първичните и централните
администратори на данни по чл. 3;осъществява
контрол върху изпълнението на задълженията
на първичните администратори на данни по чл.
3;

26. контролира изпълнението на изискванията
по чл. 58б;
27. осъществява правомощията по Закона за
киберсигурност.

няма промени

Чл. 8. (1) Електронни административни услуги
са административните услуги, предоставяни на
гражданите и организациите от
административните органи, услугите,
предоставяни от лицата, на които е възложено
осъществяването на публични функции, както и
обществените услуги, които могат да се
заявяват и/или предоставят от разстояние чрез
използването на електронни средства.

Чл. 8. (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
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средства, за тях важат всички правила за
електронните административни услуги,
предвидени в действащите нормативни
актове.Електронни административни услуги са
административните услуги, предоставяни на
гражданите и организациите от
административните органи, услугите,
предоставяни от лицата, на които е възложено
осъществяването на публични функции, както и
обществените услуги, които могат да се
заявяват и/или предоставят от разстояние чрез
използването на електронни средства.

(2) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени
услуги, са длъжни да предоставят всички услуги
в рамките на своята компетентност и по
електронен път, освен ако закон предвижда
особена форма за извършване на отделни
действия или издаване на съответни актове.

(2) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власти
организациите, предоставящи обществени
услуги, са длъжни да предоставят всички услуги
в рамките на своята компетентност и по
електронен път, освен ако закон предвижда
особена форма за извършване на отделни
действия или издаване на съответни актове.

(3) Когато предписаната от закона особена
форма има правно значение, но част от услугата
може да се заяви или предостави по електронен
път, административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени
услуги, трябва да осигурят възможност за това.

(3) Когато предписаната от закона особена
форма има правно значение, но част от услугата
може да се заяви или предостави по електронен
път, административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната
власторганизациите, предоставящи обществени
услуги, трябва да осигурят възможност за това.

Чл. 9. (1) Доставчик на електронни
административни услуги е административен
орган, лице, осъществяващо публични функции,
или организация, предоставяща обществени
услуги, които предоставят електронни
административни услуги на гражданите и
организациите в рамките на своята
компетентност.

Чл. 9. (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.(1) Доставчик на
електронни административни услуги е
административен орган, лице, осъществяващо
публични функции, или организация,
предоставяща обществени услуги, които
предоставят електронни административни
услуги на гражданите и организациите в
рамките на своята компетентност.

(2) Получател на електронни административни
услуги е гражданин или организация, които
ползват електронни административни услуги.

няма промени

Чл. 39. (1) Вътрешни електронни
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административни услуги са вътрешни
административни услуги, които могат да се
заявяват и/или предоставят от разстояние чрез
използването на електронни средства.

Предложение за промяна

(2) Вътрешни електронни административни
услуги са и услугите, които могат да се заявяват
и/или предоставят от разстояние чрез
използването на електронни средства,
предлагани от лицата, осъществяващи публични
функции, и от организациите, предоставящи
обществени услуги, едни на други, както и на
административните органи.

(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.Вътрешни
електронни административни услуги са и
услугите, които могат да се заявяват и/или
предоставят от разстояние чрез използването на
електронни средства, предлагани от лицата,
осъществяващи публични функции, и от
организациите, предоставящи обществени
услуги, едни на други, както и на
административните органи.

(3) Вътрешни електронни административни
услуги могат да се предоставят и от
административните органи на лицата,
осъществяващи публични функции, и на
организациите, предоставящи обществени
услуги.

(3) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени
услуги, са длъжни да предоставят вътрешни
електронни административни услуги.Вътрешни
електронни административни услуги могат да се
предоставят и от административните органи на
лицата, осъществяващи публични функции, и на
организациите, предоставящи обществени
услуги.

Чл. 40. (1) Административните органи са
длъжни да предоставят помежду си вътрешни
електронни административни услуги, свързани с
осъществяването на правомощията им и с
извършването на електронни административни
услуги на гражданите и организациите.

няма промени

(2) Задълженията по ал. 1 се прилагат и по
отношение на лицата, осъществяващи публични
функции, и на лицата, предоставящи
обществени услуги, доколкото в закон не е
предвидено друго.

(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.Задълженията по ал. 1 се
прилагат и по отношение на лицата,
осъществяващи публични функции, и на лицата,
предоставящи обществени услуги, доколкото в
закон не е предвидено друго.

Чл. 52. (1) Административен орган заявява
вътрешна електронна административна услуга
до компетентния административен орган чрез

няма промени
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подаване на стандартизирана заявка въз основа
на технологичното описание на услугата,
вписано в административния регистър по чл. 61
от Закона за администрацията.
(2) Компетентният административен орган
предоставя услугата незабавно в
стандартизирания формат по чл. 50, ал. 1.

Предложение за промяна

нова: (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.
Правила за създаване на регистри на
административните органи и за изискванията
към тях.
нов: 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.
допълнителните разпоредби:
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Административен орган" е органът, който
принадлежи към системата на изпълнителната
власт, както и всеки носител на
административни правомощия, овластен въз
основа на закон.

допълнителните разпоредби:
§ 1. По смисъла на този закон:
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

20 от 25

Съществуващ текст

Предложение за промяна
кодекс."Административен орган" е органът,
който принадлежи към системата на
изпълнителната власт, както и всеки носител на
административни правомощия, овластен въз
основа на закон.

2. "Административна услуга" е:
а) издаването на индивидуални
административни актове, с които се
удостоверяват факти с правно значение;
б) издаването на индивидуални
административни актове, с които се признава
или отрича съществуването на права или
задължения;
в) извършването на други административни
действия, които представляват законен интерес
за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен
интерес за физическо или юридическо лице
относно административно-правен режим, които
се дават по силата на нормативен акт или които
са свързани с издаване на административен акт
или с извършване на друга административна
услуга;
д) експертизите, представляващи законен
интерес за физическо или юридическо лице,
когато нормативен акт предвижда тяхното
извършване като задължения на
администрацията на държавен орган или от
овластена организация.

2. (отм.) "Административна услуга" е:
а) издаването на индивидуални
административни актове, с които се
удостоверяват факти с правно значение;
б) издаването на индивидуални
административни актове, с които се признава
или отрича съществуването на права или
задължения;
в) извършването на други административни
действия, които представляват законен интерес
за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен
интерес за физическо или юридическо лице
относно административно-правен режим, които
се дават по силата на нормативен акт или които
са свързани с издаване на административен акт
или с извършване на друга административна
услуга;
д) експертизите, представляващи законен
интерес за физическо или юридическо лице,
когато нормативен акт предвижда тяхното
извършване като задължения на
администрацията на държавен орган или от
овластена организация.

3. "Вътрешна административна услуга" е
административна услуга, която един
административен орган предоставя на друг за
осъществяване на неговите правомощия.

3. (отм.) "Вътрешна административна услуга" е
административна услуга, която един
административен орган предоставя на друг за
осъществяване на неговите правомощия.

4. "Гражданин" е физическо лице, което е
няма промени
български гражданин или чужденец.
5. "Електронен документ" е електронен
документ по смисъла на Регламент (ЕС) №
910/2014.
6. "Електронен документ с неструктурирано
съдържание" е електронен документ, който не е
регистриран в регистъра на информационните
обекти.
7. (отм.).
8. "Заявяване и/или предоставяне на услуги от
разстояние" е заявяване, съответно
предоставяне, на услуги, при което страните не
се намират едновременно на едно и също място.
9. "Интегритет" е характеристика на
електронния документ, изразяваща се в липсата
на нарушаване на неговата цялост от момента на
съставянето и/или подписването му от неговия
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автор до момента на проверката от адресата.
10. "Мрежова и информационна сигурност" е
понятието по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
киберсигурност.

Предложение за промяна

11. "Лица, осъществяващи публични функции"
са нотариусите, частните съдебни изпълнители,
държавните и общинските учебни заведения,
държавните и общинските лечебни заведения,
възложителите по чл. 5, ал. 2 – 4 от Закона за
обществените поръчки, които не са
административни органи или организации,
предоставящи обществени услуги, и други лица
и организации, чрез които държавата упражнява
своите функции и на които това е възложено със
закон.

11. (отм.) "Лица, осъществяващи публични
функции" са нотариусите, частните съдебни
изпълнители, държавните и общинските учебни
заведения, държавните и общинските лечебни
заведения, възложителите по чл. 5, ал. 2 – 4 от
Закона за обществените поръчки, които не са
административни органи или организации,
предоставящи обществени услуги, и други лица
и организации, чрез които държавата упражнява
своите функции и на които това е възложено със
закон.

12. "Обществени услуги" са образователни,
здравни, водоснабдителни, канализационни,
топлоснабдителни, електроснабдителни,
газоснабдителни, телекомуникационни,
пощенски, банкови, финансови и
удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 или други подобни услуги,
предоставени за задоволяване на обществени
потребности, включително като търговска
дейност, по повод на чието предоставяне могат
да се извършват административни услуги.

12. (отм.) "Обществени услуги" са
образователни, здравни, водоснабдителни,
канализационни, топлоснабдителни,
електроснабдителни, газоснабдителни,
телекомуникационни, пощенски, банкови,
финансови и удостоверителни по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014 или други подобни
услуги, предоставени за задоволяване на
обществени потребности, включително като
търговска дейност, по повод на чието
предоставяне могат да се извършват
административни услуги.

13. "Оперативна съвместимост" е способността
на информационните системи да обработват,
съхраняват и обменят електронни документи и
данни помежду си, използвайки единни
технологични стандарти и процеси.

няма промени

14. "Организация, предоставяща обществени
услуги" е всяка организация независимо от
правната форма на учредяването й, която
предоставя една или повече услуги по т. 12.

14. (отм.) "Организация, предоставяща
обществени услуги" е всяка организация
независимо от правната форма на учредяването
й, която предоставя една или повече услуги по
т. 12.

15. "Особена форма" е форма за извършване на
действия и актове, която по естеството си или
по силата на нормативен акт не може да се
осъществи по електронен път.
16. "Официална интернет страница" е публично
оповестена интернет страница, чрез която
административен орган осигурява информация
за осъществяваната от него дейност и
предоставяните от него електронни
административни услуги.
17. "Предоставяне на услуги чрез електронни
средства" е предоставянето на услуги, при което
всяка от страните използва устройства за
електронна обработка, включително цифрово

няма промени
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компресиране и съхраняване на информацията,
като услугата изцяло се осъществява чрез
използването на проводник, радиовълни,
оптически или други електромагнитни средства.
18. "Повторно" е нарушението, извършено в
едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което на
нарушителя е наложено наказание за същото по
вид нарушение.
19. "Семантична оперативна съвместимост" е
елемент на оперативната съвместимост,
означаващ способността за еднаква
интерпретация на едни и същи данни от
различни информационни системи.
20. "Транслитерация" е преобразуване
(конверсия) на букви, срички или думи от една
азбучна система в друга.
21. "Уеб-базирано приложение" е
информационна система, осигуряваща чрез
интернет страница или друг електронен
интерфейс възможността на изпращане и/или
получаване на електронни изявления от и към
доставчиците на електронни административни
услуги.
22. "Уникален идентификатор" е единният
граждански номер на българските граждани,
личният номер на чужденците, единният
идентификационен код за търговците и
клоновете на чуждестранните търговци и кодът
по БУЛСТАТ за лицата, подлежащи на вписване
в регистър БУЛСТАТ.
23. "Електронен адрес" е идентифицируема чрез
общоприет стандарт информационна система за
получаване на електронни изявления.
24. "Информационен ресурс" е информационнокомуникационна среда или неин компонент,
осигуряващ изпълнението на националната
стратегия за електронно управление.
25. "Електронен печат" е електронен печат по
смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
26. "Държавен хибриден частен облак" е
централизирана държавна информационна
инфраструктура (сървъри, средства за
съхранение на данни, комуникационно
оборудване, съпътстващо оборудване и
системен софтуер), разпределена в няколко
локации в помещения, отговарящи на
критериите за изграждане на защитени
информационни центрове, която предоставя
физически и виртуални ресурси за ползване и
администриране от държавните органи, при
гарантиране на високо ниво на сигурност,
надеждност, изолация на отделните ползватели

Предложение за промяна

23 от 25

Съществуващ текст
и невъзможност от намеса в работоспособността
на информационните им системи или
неоторизиран достъп до информационните им
ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на
отделните секторни ползватели се гарантира с
мерки за разделяне на физическо и логическо
ниво.
27. "Споделени информационни ресурси на
електронното управление" са техническата
инфраструктура, единната електронна
съобщителна мрежа, информационните
центрове и държавния хибриден частен облак,
които се създават и развиват от агенцията и се
използват споделено от всички държавни
органи.
28. "Политика за информационните ресурси" е
набор от правила и стандарти, определящи
допустимите типови изисквания към
техническите и функционалните
характеристики при закупуване или наемане на
дълготрайни материални и нематериални
активи, както и правила за използването и
управлението на жизнения цикъл на активите, в
областта на електронното управление и
използването на информационните и
комуникационните технологии в дейността на
административните органи и техните
администрации.
29. "Изходен програмен код" е набор от
инструкции и коментари, написани на
разбираем за човека език за програмиране,
които формират компютърна програма.
30. "Софтуер с отворен код" е компютърна
програма, чийто изходен програмен код е
публично достъпен за безплатно ползване, с
право на преглед и с право за редактиране при
условия, определени от носителя на авторските
права.
31. "Система за сигурно връчване" е електронна
препоръчана поща по смисъла на регламента.
32. "Единен портал" е единна точка за достъп до
електронните административни услуги на
всички администрации, реализирана с актуални
технологични средства и интерфейси.
33. "Вътрешна услуга" е услуга, която се
предоставя на администрациите от ДП "ЕСО" за
подпомагане на нормативно определените им
функции, по реда за изключенията, приложими
за публични възложители, съгласно чл. 14, ал. 1,
т. 5 и 7 от Закона за обществените поръчки.
34. "Отказоустойчивост" е способността на
информационните системи и техническата
инфраструктура да изпълняват функциите си
въпреки неработоспособност или липса на
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осъществен резултат от част от елементите им.
35. "Посредник при заявяване на електронни
административни услуги" е лице, което
представлява по пълномощно получател на
електронни административни услуги за
заявяване и получаване на съответната услуга.

Предложение за промяна

нова: 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.
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