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КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
тема на
консултацията:

1.

Усъвършенстване на административното обслужване
в областта на банковите услуги

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 кредитните институции – § 81 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

Предвижда се регистрите за лицата, получили лиценз за осъществяване на банкова
дейност и за лицата, които действат като небанкови финансови институции, да бъдат
водени при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол. Съответно е предвидено, че от лицата не
могат да бъдат изисквани документи за удостоверяването на данни и обстоятелства,
вписани в публичните регистри по закона.
В процедурата по вписване на банка в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел отпада изискването да се представя издадената
лицензия, като се предвижда Агенцията по вписванията служебно да проверява това
обстоятелство в публичния регистър на БНБ. Предвижда се банките, като организации,
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предоставящи обществени услуги да спазват принципите и правилата на
административното обслужване, като се определя и контролен орган - Българската
народна банка.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

3.

3.1. Подкрепяте ли предложенията в процедурата по вписване на финансови
институции в публичен регистър на Българската народна банка, тя да извършва
служебна проверка за установяване спазването на изискванията за форма на
дружеството, обхват на предмета на дейност, наличието само на поименни акции и др.,
които могат да се установят чрез проверка в ТРРЮЛНЦ, вместо представяне на
документи като заверен препис от устава или дружествения договор, доказателства за
внесен капитал, списък на управители/членове на управителни органи, финансови
отчети и пр.?
3.2. Подкрепяте ли предложението в процедурата по преобразуване на банки, БНБ да
прави служебна проверка за наличие на издадено разрешение на Комисията за защита
на конкуренцията, когато е необходимо за преобразуването, вместо да изисква
представянето на заверен препис от него от съответните банки?
3.3. Подкрепяте ли предложението за отпадане на задълженията на банките за
представяне на издадените им от БНБ лицензи в процедурата по регистрация в
Агенцията по вписванията, като обстоятелствата се установяват чрез служебна
проверка от Агенцията в регистър, воден от БНБ?
3.4. Действащата към момента разпоредба на чл. 61 от Закона за администрацията,
предвижда въвеждане в Административния регистър, поддържан от Министерския
съвет от организациите, предоставящи обществени услуги (каквито са банките) на
информация за:
1. техните ръководни органи;
2. обществените услуги, по повод на които се извършват административни услуги;
3. административните услуги, включително вътрешните административни услуги и
електронните административни услуги;
4. местата, в които осъществяват административно обслужване;
5. приемното време за всяко място.
В тази връзка:



подкрепяте ли предложението за намаляване на задължителната за вписване
информация, като се вписват: видовете организации, предоставящи обществени
услуги и информация за предоставяните от тях административни услуги?
считате ли че е необходимо определяне на контролен орган по отношение на
задължението за поддържане на актуалността на информацията за услугите?
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3.5. Подкрепяте ли предложенията банките, като организации, предоставящи
обществени услуги, при предоставяне на обществени и административни услуги да
спазват принципите и правилата на административното обслужване и да не изискват от
граждани и бизнес документи за удостоверяване на обстоятелства и данни, които са
вписани в публични регистри?
3.6. Във връзка с предложенията по т.3.5:



4.

считате ли че е необходимо определяне на контролен орган по тях?
при положителен отговор, Българската народна банка ли следва да извършва
тези дейности, или ще е достатъчно те да се възложат на браншова организация
– Асоциация на банките в България?

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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