проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
тема на
консултацията:

1.

Усъвършенстване на административното обслужване
в областта на туризма

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 туризма – § 142 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

Срокът за разглеждане на заявление за регистрация на туроператори и туристически
агенти е съкратен от двумесечен на 14 - дневен. За облекчаване на административната
тежест в процедурите по категоризация е прецизиран текстът по отношение на
документите за въвеждане в експлоатация, като е предвидено данните да бъдат
декларирани от заявителите с оглед възможността за служебна проверка. Относно
документите за ползване на обектите е предвидено лицата да декларират съответните
данни с подаване на заявлението.
Съкратен е срокът за разглеждане на подадените заявления за категоризация от
съответната ЕККТО, предвид обстоятелството че това е първата фаза от процедурата по
категоризация, в която органът извършва само документална проверка на подаденото
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заявление. Прецизирани са текстовете относно отказа за категоризация по подаденото
заявление. Предвидена е и приложимост на мълчаливото съгласие, което съществено би
облекчило процедурата, особено в общините, като наличието на мълчаливо съгласие не
препятства органа да издаде отказ в предвидените в закона срокове.

3.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

3.1. Подкрепяте ли предложението за съкращаване на срока за разглеждане на заявление
за регистрация на туроператори и туристически агенти от 2 месеца на 14 дни? В случай
на негативен отговор – поради каква причина?
3.2. Намирате ли за адекватен и приложим принципа на мълчаливото съгласие в
процедурите сертифициране на СПА, уелнес, балнеолечебни и таласотерапевтични
центрове, които се извършват по реда на Закона за туризма?
3.3. Подкрепяте ли предложенията за облекчаване на процедурата по категоризация на
места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, като срокът за
документалната проверка на заявлението-декларация се съкрати от 14 на 7 дни и се
приложи принципът на мълчаливото съгласие за откриване на процедурата по
категоризиране?
3.4. Адекватно ли е в рамките на процедурите по категоризация на туристически обекти
по Закона за туризма да отпадне изискването за представяне на документ за
собственост/ползване
на
обектите
и
удостоверения
за
въвеждане
в
експлоатация/разрешения за ползване за доказване на изискванията за разполагаемост с
обект за дейността (вместо това заявителите ще декларират, че разполагат със съответния
обект и ще посочват данни за него и за въвеждането в експлоатация/ползване)?
3.5. Подкрепяте ли предложението за публичност на Националния туристически
регистър, воден от Министерство на туризма и удостоверяване на вписаните в него
обстоятелства само въз основа на посочването на данни за тях от гражданите и бизнеса?
В случай на негативен отговор – поради каква причина?

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
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