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КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
тема на
консултацията:

1.

Усъвършенстване на административното обслужване
в областта на културата

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:


Закон за закрила и развитие на културата – § 58 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за културното наследство - § 83 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за меценатството – § 92 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за обществените библиотеки – § 100 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за радиото и телевизията – § 123 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за филмовата индустрия - § 149 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

2.



Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.



Базисния модел за комплексно административно обслужване



Административнопроцесуалния кодекс



Наредбата за административното обслужване

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложените промени в законите в област "Култура" въвеждат принципа на
служебното начало и функцията "публичност" на регистрите: с тях се регламентира
воденето и поддържането на публични електронни регистри, служебно снабдяване с
данни и документи или отпадане на задълженията за представяне на документи, за
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които данните са в публичен регистър, като се предвижда заявителят само да посочи
идентификационни данни.
Предвижда се облекчаване на процедурата по съгласуване на инвестиционните проекти
и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство.
Прецизирани са необходимите документи, които следва да се предоставят от
заявителите в различните процедури, които следва да бъдат спазвани, предвидени са
срокове и е предвидено воденето на регистри съгласно Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
Направените и изменения и допълнения в законите в област "Култура", премахват
изрични изисквания за представяне на документ за платена такса към искането до
съответния орган, като текстовете са преформулирани по начин, по който такъв
документ да не се изисква, когато плащането е направено по електронен път.
Промените целят наличието на текстовете да не представлява спънка при
съществуващо или бъдещо електронизиране на процесите.

3.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

3.1. Намирате ли за адекватен и приложим принципа на мълчаливото съгласие в
процедурите по съгласуване на инвестиционните проекти и искания за намеси в
защитени територии за опазване на културното наследство, които се извършват по реда
на Закона за кулурното наследство?
3.2. Подкрепяте ли съгласуването на инвестиционните проекти и искания за намеси в
защитени територии за опазване на културното наследство от министъра на културата
да се извършва по служебен път от органа, компетентен да одобри инвестиционния
проект или искането за намеса?
3.3. Приложимо ли е съгласуването на инвестиционните проекти по реда на Закона за
културното наследство само по електронен път?
3.4. Подкрепяте ли съкращаването на сроковете за съгласуване на инвестиционните
проекти и за идентифициране на културни ценности по реда на Закона за културното
наследство?
3.5. Имате ли предложения по регламентираната в Закона за закрила и развитие на
културата процедура за регистрация на културните организации и институции,
включително изискуеми при заявяването документи, срокове за регистрация и
обстоятелства, вписвани в регистъра?
3.6. Подкрепяте ли въвеждането на задължение за музеите и обществените библиотеки
да спазват принципите и правилата за административно обслужване при
предоставяните от тях услуги?
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4.

ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс



Мотиви



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



Консолидирана версия на
направените предложения



Консултационен документ (настоящия документ)

Административнопроцесуалния

кодекс

с
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