РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ
КОДЕКС
(Обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35
от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 7:
“т. 7. извършването на административното обслужване чрез непрекъснатото му
усъвършенстване към комплексно административно обслужване.”
§ 2. Създава се чл. 13а:
“Комплексност на административното обслужване
Чл. 13а. Административните органи създават всички необходими условия на
организация на работата си за прилагане на комплексното административно обслужване. ”
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
“Приложимост на производството”
2. Създава се ал. 1:
“(1) Производството по този раздел се прилага и при извършването на
административни услуги, освен ако в специален закон е предвидено друго. ”
3. Досегашният текст става ал. 2.
4. Създават се ал. 3 и 4:
“(3) Общите правила за организацията на административното обслужване в
администрацията се определят с наредба, приета от Министерския съвет, а неуредените
въпроси - с вътрешни правила, утвърдени от главния секретар, съответно от секретаря на
общината.
(4) Организациите, овластени да извършват административни услуги или
предоставящи обществени услуги, определят организацията за административното
обслужване в своите вътрешни актове, освен ако в закон е предвидено друго.”
§ 4. В чл. 23 се създава ал. 3:
“(3) Когато нормативен акт не определя конкретно органа или организацията,
която да осъществи административното обслужване, административната услуга се извършва
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от органа, на който е възложено прилагането на съответния акт, или от организацията, която
осъществява съответната дейност.”
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Административните органи не могат да изискват предоставяне на
информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват
служебно за нуждите на съответното производство.”
2. Създава се ал. 4:
“(4) Таксите за комплексното административно обслужване се определят с
тарифа, приета от Министерския съвет.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите “ал. 1 и 2” се заменят с “ал. 1-3”.
4. създава се ал. 6:
“(6) Административните органи сключват помежду си споразумения за
интеграция на предоставяните услуги чрез изграждане на общи центрове за услуги”.
5. създава се ал. 7:
„(7) Министерският съвет може да създава центрове за комплексно
административно обслужване. Структурата и организацията на дейността на центровете се
уреждат с наредбата по чл. 22, ал. 3.”
§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Съобразно наличните технически възможности писменото искане и
приложенията към него могат да се подадат по електронен път, телефон, факс, лицензиран
пощенски оператор или по друг начин, оповестен от органа като технически възможен. ”
2. Създават се ал. 7 и 8:
“(7) Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото,
където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез
лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
(8) Заявителят свободно и по собствена преценка избира формата и канала както
за заявяването, така и за получаването на административната услуга, като те могат да бъдат
различни за заявяването и за получаването. ”
§ 7. В чл. 31 се създава ал. 6:
“(6) Ако искането засяга комплексно административно обслужване,
производството се образува от административния орган, в който е внесено и същият се
произнася по него.”
§ 8. В чл. 57, ал. 4 се създава изречение второ: “Наличната информация на
хартиен носител при един административен орган, която касае действията или решенията по
преписката при друг административен орган, се предоставя незабавно след поискването й, а
служебното уведомяване се извършва също незабавно след наличността на информацията,
дори и да не е постъпило искане за това”.
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§ 9. В Допълнителната разпоредба се създават т. 5-10:
“5. “Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на
административни услуги от структурите на администрацията, от лица, осъществяващи
публични функции и от организации, предоставящи обществени услуги.
6. “Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което
административната услуга се предоставя от компетентните административни органи,
лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени
услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени
средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в
електронна форма или на хартиен носител.
7. “Административна услуга” е:
а) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват
факти с правно значение;
б) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или
отрича съществуването на права или задължения;
в) извършване на други административни действия, които представляват законен
интерес за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или
юридическо лице относно административноправен 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.
8. “Обществени услуги” са образователни, здравни, водоснабдителни,
канализационни,
топлоснабдителни,
електроснабдителни,
газоснабдителни,
телекомуникационни, пощенски 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.
9. “Лица, осъществяващи публични функции” са лица или сдружения на
юридически или физически лица, организационно обособени въз основа на закон, на които
със закон е възложена публична функция за трайно задоволяване на обществени интереси
от национално значение.
10. “Организация, предоставяща обществени услуги” е всяка организация,
независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече от
услугите по т. 8.”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от
2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005
г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от
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2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 17 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. Член 5а се отменя.
2. В чл. 18:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) В администрацията се провеждат стажове за студенти.
(3) Общите правила за организацията и провеждането на студентските стажове в
администрацията се определят с наредба, приета от Министерския съвет, а неуредените
въпроси - с вътрешни правила, утвърдени от главния секретар, съответно от секретаря на
общината.”
3. Параграф 1 от Допълнителните разпоредби се отменя.
§ 11. В чл. 54, ал. 1 от Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 2013
г.) се създава изречение трето: “Този механизъм задължително включва в себе си Единна
бюджетна сметка относно таксите, събирани при предоставяне на комплексно
административно обслужване”.
§ 12. (1) Административните органи са длъжни да извършват комплексно
административно обслужване в 3-дневен срок от получаване на достъп до данните на
административни органи - първични администратори на данни, но не по-късно от 1
януари 2015 г.
(2) Спазването на сроковете за въвеждането на комплексното административно
обслужване се възлага на главния секретар, съответно на секретаря на общината.
§ 13. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет
приема наредбите по § 3, т. 4 и по § 10, т. 2.
§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на ……………...…............ г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Михаил Миков)
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МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
1. Предлаганите със законопроекта за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) нормативни промени целят създаването на
общата нормативна рамка за въвеждането на комплексното административно обслужване,
отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия,
обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация.
През последните години динамиката в развитието на административното обслужване
изостава, въпреки въвеждането през 2002 година на подхода „едно гише“. Прилагането на
този подход имаше своята важна роля за подобряване на достъпа и повишаване на
качеството на услугите, както и за намаляване на административната корупция. Днес обаче
предоставянето на услуги на едно гише от отделните администрации вече представлява
ограничение пред въвеждането на по-добри организационни модели за обслужване. Макар
да е налице законова регламентация, само малка част от централната администрация е
създала възможност на практика заявленията за предоставяните административни услуги да
бъдат подавани чрез нейните териториални звена. Все още нито една услуга за централните
администрации не може да бъде заявявана чрез общинската администрация. Интегрирани
услуги, предоставяни съвместно от няколко администрации не се реализират, малък остава
и делът на електронните услуги. Масово се изисква от потребителите да предоставят
документи, издадени от други администрации. Отделните институции нямат достъп до
наличните информационни масиви на други администрации, а служебният обмен на
информация е на незадоволително равнище.
Правителството е заявило своята воля предоставянето на услуги от отделните
администрации да бъде усъвършенствано, като се въведат по-добри организационни модели
за организация на обслужването.
С цел налагане на единно разбиране относно комплексното административно
обслужване е създадена легална дефиниция на понятието - комплексно е
административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от
компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и
организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да
предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани
или създавани от административни органи - първични администратори на данни,
независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
Дефиницията определя кръга от субекти, реализиращи административното
обслужване. В обхвата попадат не само административните органи, но и лицата,
осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.
Това е така, тъй като тези лица и организации са приравнени на административните органи
и заемат своето място в реализирането на административното обслужване. С изричното им
изброяване в дефиницията се избягва възможността за бъдещото й противоречиво
тълкуване и прилагане, независимо от обстоятелството, че по тълкувателен път може да се
изведе, че комплексното административно обслужване обхваща и тяхната дейност.
Информацията съществува на електронен и на хартиен носител и не трябва да се
прави разлика между тях. Исторически наложеният подход е информацията да се съхранява
на хартиен носител. Съвременният подход обаче, с оглед на технологичното развитие и
динамиката в информационния сектор на знанието, предполага приоритет на електронните
носители на информация. Тенденцията е повече от ясна – преминаване от хартиен към
електронен носител на информация. Това обаче съвсем не означава, че хартиените носители
на информация се отричат. Напротив, трансформирането от хартиени към електронни
носители на информация предполага и обратната възможност. Поради тази причина, тези
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две форми за съхраняване на информация ще бъдат запазени, но с ясната идея водеща в
съвременната действителност да бъде електронната форма.
Дефиницията разграничава информацията от доказателствените средства.
Доказателствените средства са всички носители на информация относно определени факти
и обстоятелства. Без значение от формата им, те се документират в писмен вид. Тази
писмена форма може да бъде реализирана на хартиен или електронен носител. Важното
обаче е, че веднъж съществуващи за органа на власт, лицето, осъществяващо публични
функции и организацията, предоставяща обществени услуги, те няма нужда да бъдат
предоставяни отново. Това означава, че те свободно могат да се ползват от всички други
органи и техните администрации, със същата степен на валидност, както и от
първоначалния орган. По този начин комплексното административно обслужване по найдобрия начин следва принципа на икономичност в административния процес.
В дефиницията е използвано понятието „първичен администратор на данни” –
директна препратка към Закона за електронното управление и принципа за еднократно
събиране и многократно използване на данни – първичният администратор е
административният орган, в чието задължение попада предоставянето на вече събраната
информация, която е необходима за предоставянето на услугата. По този начин източника
на съответната информация е винаги един, което елиминира дублирането на информацията,
която се съхранява и намалява вероятността от използване на неактуални или
противоречиви данни.
Легалната дефиниция на комплексното административно обслужване е формулирана
в § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на АПК, а в т. 5 е възпроизведена легалната
дефиниция на понятието „административно обслужване“ от Закона за администрацията.
С цел уреждането на комплексното административно обслужване в предмета на АПК
е създадена разпоредбата на чл. 1, т. 7, която посочва извършването на административното
обслужване чрез непрекъснатото му усъвършенстване към комплексно административно
обслужване. С разпоредбата на чл. 13а е въведен принципът на комплексност на
административното обслужване. Чрез тези нормативни промени се ангажира
задължителното поведение на компетентните административни органи, лицата,
осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги по
предоставянето на комплексно административно обслужване. Чрез този законодателен
подход се дава ясен приоритет на динамиката на комплексното административно
обслужване като неизменна част от модерния административен процес.
Във връзка с необходимостта от регламентиране на приложимостта на
административното производство по отношение на административното обслужване
законопроектът предлага допълнение на разпоредбата на чл. 22 АПК. Развитието на
материята за правата на човека и за свободния пазар и конкуренцията предполага
административното обслужване и в частност – административните услуги да се разбират
като неизменна част от административния процес. Това означава, че последните трябва да
бъдат подведени под общия процесуален ред в административния процес – а именно, този
по който се издават и самите административни актове, като по този начин администрацията
е длъжна да третира производствата по тях по същия начин, както и когато подготвя на своя
орган на власт проект на административен акт.
Поради тази причина в чл. 22, ал. 3 и 4 са възпроизведени текстове от Закона за
администрацията, които делегират на Министерския съвет да уреди с наредба общите
правила за организацията на административното обслужване в администрацията, а
организациите, овластени да извършват административни услуги или предоставящи
обществени услуги, да определят организацията за административното обслужване в своите
вътрешни актове.
С цел извършването на комплексно административно обслужване, с разпоредбата на
чл. 28, ал. 3 се въвежда забрана към административните органи да изискват предоставяне на
информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, както и
задължение да ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство. Именно по
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този начин ще се осигури по служебен път цялата необходима информация за
предоставянето на исканата услуга.
В тази връзка е създадена и разпоредбата на чл. 31, ал. 6, която разпорежда, че когато
искането засяга комплексно административно обслужване, производството се образува от
административния орган, в който е внесено и същият се произнася по него. В този случай
органът не може да си позволи да не разгледа искането и да уведоми заявителя да внесе
отделно искане до компетентния административен орган съгласно чл. 31, ал. 5 АПК.
Сроковете за предоставяне на административни услуги са изчерпателно уредени в
АПК, като сроковете за предоставяне на комплексно административно обслужване се
предвижда да са същите. При високотехнологичните възможности на българската
администрация няма никакви основания при предоставянето на комплексно
административно обслужване този срок да бъде по-дълъг. Налице са технически и
организационни възможности за спазването му. При достъп до единни бази данни и
регистри между органите на власт и лицата и организациите, овластени с публични
функции, е без значение къде се намира информацията, за да се развие в срок
административното производство.
Предлаганата норма на чл. 57, ал. 4, изречение второ от АПК, позволява на една
администрация да събира информация, принадлежаща на друга администрация, необходима
за прилагането на услугата.
Предлаганото допълнение в чл. 28 от АПК чрез алинея 4 делегира правото на
определяне на таксите за комплексното административно обслужване на Министерския
съвет. По отношение на събирането на таксата се предвижда създаване на единна бюджетна
сметка относно таксите, събирани при предоставяне на комплексно административно
обслужване чрез допълнение в чл. 54, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Администрирането на единната бюджетна сметка от правителството ще позволи
ежедневната преценка относно: постъпващите в бюджета средства; ангажираността на
съответните администрации; причинно-следствената връзка между предоставяна услуга и
заплатена такса. Единната сметка позволява да се направи анализ относно размера на
таксите, както и да се трансферира част от таксата към лицата, осъществяващи публични
функции и организациите, предоставящи обществени услуги, когато са участвали при
предоставянето на комплексната услуга. Това е най-добрия начин за коректно отношение на
държавата към субекти, на които самата тя е делегирала свои функции.
В случаите, когато в комплексната административна услуга се включват услуги,
предоставяни от общините, възстановяване на стойността на услугите се извършва чрез
механизмите за взаимодействие в държавния бюджет между републиканския и общинските
бюджети, на базата на действащото бюджетно законодателство.
Законопроектът не предвижда преразпределение на средства за предоставяните
услуги от администрациите на централно ниво и специализираните териториални
администрации. Администрациите се финансират от държавния бюджет за извършваната от
тях дейност по предоставяне на услуги на гражданите и юридическите лица и не е
необходимо да има разпределение на постъпилите средства за същата дейност. Още повече,
че е налице законова забрана администрациите да се стимулират за сметка на таксите.
Основополагащ принцип на административното обслужване е осигуряването на
достъп до услуги по различни канали (на гише, по електронен път, по телефона, чрез
лицензиран пощенски оператор). Въпреки това, все още основната част от
административните услуги се предоставят на гише. Услугите по електронен път са главно
на етап предоставяне на онлайн информация, едностранна или двустранна комуникация.
Все още голяма преграда пред увеличаването броя на потребителите на електронните
услуги е изискването за използване на електронен подпис, който не е достатъчно
разпространен. Конкретни услуги по пощата и по телефона не са регламентирани и реално
не се използват масово. С цел каналите за достъп и за предоставяне на комплексно
административно обслужване да се регламентират като равнопоставени възможности,
законопроектът предвижда изменението на разпоредбата на чл. 29, ал. 4 АПК. Новата
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правна норма изброява изчерпателно възможните канали за достъп до услуги, като
предвижда и други възможности с оглед развитието на комуникационните технологии.
Законопроектът предвижда и свободен избор на потребителя относно мястото, на
което да получи услугата. Разпоредбата на чл. 29, ал. 7 определя, че индивидуалният
административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен
точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по
електронен път.
Регламентирана в чл. 29, ал. 8 е и свободната воля на заявителя по собствена
преценка да избере формата и канала както за заявяването, така и за получаването на
административната услуга, като те могат да бъдат различни за заявяването и за
получаването.
Чрез регламентиране на различни и многобройни канали за достъп до предоставяне
на административни услуги гражданите и организациите ще бъдат максимално облекчени, а
чрез алтернативното им уреждане и уреждането на възможността да се комбинират, ще
могат да упражнят свободния си избор.
Имайки предвид декларираната воля на правителството да се въведат по-добри
организационни модели за организация на обслужването и да се създадат единни центрове
за предоставяне на информация и услуги на гражданите, законопроектът регламентира с
разпоредбата на чл. 28, ал. 6 правна възможност за изграждането на центрове за услуги.
С оглед въвеждането на комплексното административно обслужване в преходните и
заключителните разпоредби на законопроекта са включени норми, които предвиждат
задължителното преминаване към предоставяне на комплексно административно
обслужване в 3-дневен срок от момента, в който е налице възможност за служебен обмен на
информация. Със законопроекта се определя и краен срок за административни органи за
преминаване към комплексно административно обслужване.
2. Изменения в Закона за администрацията. Предвид обстоятелството, че
предоставянето на административни услуги от административните органи намира
систематичното си място в АПК и правилата на раздел Първи на глава Пета на кодекса се
прилагат за административното обслужване, в §12 от Преходните и заключителните
разпоредби на законопроекта се отменят чл. 5а и § 1 от Допълнителните разпоредби на
Закона за администрацията. По този начин административното обслужване се урежда на
законово ниво с един нормативен акт.
С предлаганото допълнение в чл. 18 от Закона за администрацията се регламентира
провеждането на студентски стажове в държавната администрация и се създава законова
делегация Министерският съвет да уреди с наредба правилата за организирането и
провеждането на стажовете.
Министерският съвет, като централен колегиален орган на изпълнителната власт с
обща компетентност, утвърждава основните насоки на националната политика в областта на
висшето образование. В рамките на академичната автономия висшите училища
самостоятелно разработват и изпълняват учебни планове по съответните специалности,
които в голяма част от случаите включват и задължителен стаж. От проучването, направено
в 32 висши училища, относно изискванията към студентските стажове е видно, че при 97%
от университетите стажът присъства в учебния план на част или на всички специалности.
Към настоящия момент липсват организирани стажове в администрацията, поради
което студентите се ориентират предимно към частния сектор. Изследването показва, че
89% от университетите поддържат постоянни контакти с организации от частния сектор, а
едва 29% от университетите имат постоянни контакти с централната администрация на
изпълнителната власт.
Тази статистика налага извода, че е необходимо регламентиране на задължение на
администрацията на всички нива – централно, областно и общинско ниво, за осигуряване
провеждането на студентски стажове, както и въвеждане на единни правила и процедури.
Целта на законопроекта е да създаде възможност за провеждане на студентски
стажове в държавната администрация. По този начин ще се даде възможност на студентите
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да придобият практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното им
обучение.
Освен като средство за реализиране на учебните планове, студентските стажове ще
са и активен инструмент за подбор на подходящи кадри за системата на администрацията.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Пламен Орешарски)
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