МОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
I. Въведение:
1.
Законопроектът
за
допълнение
и
изменение
на
Административнопроцесуалния кодекс цели подобряване на законодателната уредба за
ограничаване на административната тежест и подобряване на административното
обслужване за гражданите и бизнеса.
1.1. Предложенията за изменение и допълнение са изготвени на база
резултатите от проект „Трансформация на модела на административното обслужване“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на трансформацията на
административното обслужване е превръщането на удостоверителните услуги за
гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги; електронизиране на нови
услуги за гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизод от живота
или бизнеса“, стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните
териториални администрации и преминаване към комплексно административно
обслужване. Емпиричната информация за изготвяне на предложенията за измененията
и допълненията се основава на посещения в над 3700 локации, в които се предоставят
административни услуги от всички централни администрации и техните териториални
звена, всички областни, общински и районни администрации, държавни и общински
болници, детски градини, училища, висши училища, библиотеки, музеи, пощи, банки,
застрахователи, електроразпределителни дружества, ВиК оператори, топлофикационни
дружества и други организации, предоставящи обществени услуги, както и анализ на
нормативната уредба, процесите и вътрешните процедури на предоставяните
административни услуги и режими.
1.2.
Законопроектът
за
допълнение
и
изменение
на
Административнопроцесуалния кодекс систематизира основните правила за
осъществяването на административно обслужване. С предложената нова Глава седма
„а“ се регламентира редът, по които административните органи, организациите,
предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и
органите на съдебната власт предоставят на гражданите и организациите
административни услуги и извършват административно обслужване. Регламентират се
изменения в основополагащи разпоредби от кодекса, в посока детайлизиране,
прецизиране и уточнение, с цел спазване на основните принципи и правила за
осъществяване на обслужването - при издаване на индивидуални административни
актове, включително в резултат на регулация на стопанска дейност и на отделни сделки
или действия, при предоставяне на административни услуги и при извършване на други
административни действия, по подадени от гражданин и/или организация искания,
уведомления и декларации.
1.2.1.
Действащата
правна
уредба,
касаеща
предоставянето
на
административни услуги и извършването на административно обслужване е в различни
нормативни актове. Към момента Административнопроцесуалният кодекс предвижда
предоставянето на административни услуги да се осъществява при спазване на
принципа за комплексно административно обслужване, като с § 8 от Преходните и
заключителните разпоредби препраща към разпоредбите за издаване на индивидуални
административни актове и обжалването им, ако в специален закон не е предвидено
друго. Същевременно, дефиницията на понятието „административна услуга“ е
залегнала в два други нормативни акта – в Закона за администрацията и в Закона за
електронното управление, като тя не отчита напълно обстоятелството, че
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административни услуги се предоставят както от административни органи, така и от
организации, предоставящи обществени услуги, лица, осъществяващи публични
функции и органи на съдебната власт. Самата дефиниция има нужда от прецизиране понастоящем тя обхваща и действия, които по същината си не са административни
услуги, или трябва да се извършват единствено като вътрешни административни
услуги. Необходимо е изменение и в легалната дефиниция на понятието „вътрешна
административна услуга“, като се регламентират принципните случаи, в които се
извършват вътрешни административни услуги.
1.2.2. В нормативната уредба се съдържат и различни дефиниции на понятията
„обществена услуга“, „организация, предоставяща обществени услуги“ и „лице,
упражняващо публични функции“, като е необходимо да се създадат условия за
идентично възприемане на понятията и еднакъв подход при обслужването на
гражданите и организациите от тези организации и лица, базиран на комплексно
административно обслужване.
1.2.3. По отношение на комплексното административно обслужване, е
наложителна промяна в обхвата на органите и лицата, които участват в него, както и
прецизиране на дефиницията на понятието – към момента, съгласно дефиницията на
понятието в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на кодекса, комплексността се
ограничава в рамките на структурата на един орган.
1.2.4. Необходима е по-широка регламентация на правилата за извършване на
служебния обмен, който е ключов за осъществяване на комплексното административно
обслужване - към момента правила за него са регламентирани само в Закона за
електронното управление, като те не обхващат значителна част от случаите, в които
такъв е необходим. За намаляване на административната тежест от важно значение е и
залагането на общо правило, свързано с ограничаване на възможността да се изисква
удостоверяване на данни или представяне на документи, налични в публичен регистър.
1.2.5. Промените са от ключово значение за реализацията на
административната реформа, като целят да създадат необходимите условия гражданите
и организациите да престанат да бъдат „куриери“ между администрациите и други
органи и организации, да се премине към безхартиено общуване, да се осигури
служебен обмен на данни, документи и информация, включително чрез извършването
на вътрешни административни услуги, както и да се регламентират основните
принципи и положения за осъществяването на регистровата реформа.
1.2.6. Предлаганите промени отчитат и обстоятелството, че спазването на
правилата за осъществяване на административно обслужване, както и на принципите на
Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за
електронното управление не следва да се ограничава само до предоставянето на услуги,
а следва да обхваща цялостния процес на комуникация и контакт на
административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата,
осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт с гражданите и
организациите.
2. За осигуряване на съответствие с принципните положения, залегнали в
законопроекта, се предвиждат изменения и в широк кръг други закони с преходни и
заключителни разпоредби.
2.1. Предвид регламентацията и систематизацията на правилата и реда, по
който се извършва административното обслужване и на измененията на дефинициите,
са направени следващите от това промени в Закона за администрацията и в Закона за
електронното управление. В Закона за електронното управление се регламентира за
пръв път с легална дефиниция понятието „Регистър“, както и основните положения за
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реализацията на реформата на регистрите, като ключов елемент от електронното
управление.
2.2.
Промените
засягат
и
регламентацията
на
индивидуалните
административни актове, издавани в резултат на регулация на стопанската дейност и на
определени сделки или действия, като са прецизирани редица разпоредби на Закона за
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност. Целта им е най-вече да се ограничи възможността на въвеждане с подзаконови
нормативни актове на непредвидени в закон регулации и въвеждане с такъв вид актове
на изисквания към осъществяване на стопанска дейност и към извършване на отделна
сделка или действие, непредвидени в закон. Детайлизирането на разпоредбите на
Закона за административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност дава гаранция за спазване на поставената с него цел - режим и
изисквания по него да се въвежат само със закон. Промените отчитат наличието на
режими, касаещи отделни сделки или действия, които не са пряко свързани със
стопанска дейност или чиято цел не е започване или извършване на стопанска дейност,
като няма основание правилата на закона да не разпростират действието си и върху
тези регулирани сделки или действия. Предлага се и промяна в наименованието на
закона - Закон за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол (по-надолу в текста законът е посочен с новопредложеното наименование). С
промените се цели и преодоляване и случаите на въвеждани с наредби на общински
администрации регулаторни режими, като са направени и следващите се изменения в
Закона за местното самоуправление и местната администрация. Предвид уредбата в
специалните закони на множество разрешителни режими, които по същността си са
типични регистрационни процедури, в Закона за административното регулиране и
административния контрол се разширява и приложното поле на разпоредбите,
предвиждащи поддържането на публичен електронен регистър и спрямо
разрешителните режими.
2.3. От съществено значение са въпросите, свързани с необходимостта от
стандартизиране на административните услуги и определяне на органи, контролиращи
тези процеси, включително относно вписвания в Административния регистър по чл. 61
от Закона за администрацията, както и предложенията за създаване на ефективни
механизми и правила за определяне на таксите, събирани за предоставянето на
административните услуги и осъществяване на регулацията при отделните режими и за
заплащането им по електронен път, без към исканията да се представя документ за
платена такса. В тази връзка се предлагат промени в Закона за администрацията, в
Закона за административното регулиране и административния контрол, в Закона за
държавните такси и в Закона за местните данъци и такси.
2.4. Предлаганите с преходни и заключителни разпоредби на законопроекта
промени в общо 136 специални1 закона са в четири насоки:
2.4.1. Промените са отражение на принципа на служебното начало и на
функцията „публичност“ на регистрите: с тях се регламентира служебно снабдяване с
данни и документи или отпадане на задълженията за представяне на документи, за
които данните са в публичен регистър, като се предвижда заявителят само да посочи
идентификационни данни. Такива данни, документи и обстоятелства, за които да се
извършва служебна проверка, са най-общо: търговска регистрация, регистрация като
ЮЛНЦ, регистрация по Булстат, документи, налични в ТРРЮЛНЦ - ГФО, обявени
1

В този брой не са включени Закон за администрацията, Закон за електронното управление, Закон за
местното самооуправление и местната администрация, Закон за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, Закон за държавните такси и Закон за местните данъци и такси.
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дружествени актове, устави, липсата на данъчни, осигурителни и митнически
задължения, наличие на определено образование и квалификация, данни за собственост
и учредени права, вписани в Имотния регистър, данни дали заявителят разполага с
персонал по трудов договор, разрешения за строеж, разрешения за въвеждане в
експлоатация, решения по ОВОС, данни от кадастралната карта, съдимост, и други
документи, налични в публични регистри или издавани от същия или друг орган.
2.4.2. Направени са и изменения и допълнения в законите, които премахват
изрични изисквания за подаване на заявления и документи към тях на хартиен носител
и такива за представяне на 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. Към момента в множество закони, уреждащи различни
обществени отношения е налице изискване към подаваните искания и заявления на
граждани и организации да се прилага документ за платена такса. В част от
действащите нормативни актове заявленията не се разглеждат, ако документ не е
представен. Това е пречка за предоставянето на електронни услуги и постигане на
цялостна електронизация на процесите по обслужване.
2.4.3. Промените целят да приведат в съответствие с изискванията на Закона за
административното регулиране и административния контрол някои специални закони,
чрез: уточняване на реда, по който се водят регистрите за определени лицензионни,
регистрационни и разрешителни режими; спазване на предвидените в закона правила за
отстраняването на нередовности по подадени заявления; осигуряване приложимостта
на мълчаливото съгласие.
2.4.4. За да се осигури спазването на правилата за административно
обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги, в специалните закони
са предвидени изрични задължения и са определени контролиращи органи.
………………………………………..
III. Промени в други закони, предвидени в Преходни и заключителни
разпоредби на законопроекта:
Параграфи от 15 до 156 включително се отнасят до изменения и допълнения в
общо 142 кодекса и закона:
…………………………………………………
§ 17 се отнася до Кодекса за социално осигуряване. С измененията отпада
изискването за представяне на дипломи за висше образование, придобито в Република
България - предвидено е лицата да декларират номер, дата и издател на дипломата, като
органът може да проверява това обстоятелство по служебен път. Предвидено е при
издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд и разрешение за управление
на фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, кадровата
обезпеченост на дружествата да се удостоверява чрез списък, доколкото органът има
възможност за служебна проверка на посочените в него данни. С цел съответствие с чл.
59, ал. 1 от АПК се предвижда изрично издаваните разпореждания, касаещи услугите
по отпускане на обезщетения, пенсии и др. права на социално осигурените лица да са
мотивирани, което улеснява и упражняване на правата на потребителите на услугите.
Отпада изискването за представяне в процедурата по вписване на
пенсионноосигурително дружество в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска на издадената лицензия, като се предвижда

4/6

Агенцията по вписванията служебно да проверява това обстоятелство в публичния
регистър на КФН.
Разпоредбите, съдържащи изискване за представяне на документ за платена
такса към заявленията се прецизират, като се предвижда такъв документ да се
представя само когато плащането не е извръшено по електронен път.
Предвидено е пенсионноосигуителните дружества и осигурителните дружества за
безработица и/или професионална квалификация да спазват принципите и правилата за
административното обслужване.
………………………………………..
§ 18 се отнася до Семейния кодекс. Кодексът предвижда воденето на публичен
електронен регистър на имуществените отношения на съпрузите, както и регистър за
издадените разрешения за организациите по международно осиновяване. За
облекчаване на административната тежест е предвидено, че от лицата не могат да бъдат
изисквани документи за удостоверяване на обстоятелства и данни, вписани в двата
публични регистъра.
………………………………………..
§ 68 се отнася до Закона за здравословни и безопасни условия на труд. При
регистриране на службите по трудова медицина отпада изискването за прилагане към
заявлението на данни, съдържащи наименование, седалище и адрес, тъй като същите
подлежат на проверка по ЕИК или се съдържат в договор между работодатели-за
случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1 от закона. Отпада и изискването за представяне на копие
от документ за регистрация на лицето, като е прецизиран текстът относно
представянето на документи за юридическите лицата с нестопанска цел, които не са
пререгистрирани. Отпада и изискването за представяне на диплома за висше
образование, като е предвидено лицата да декларират номер и дата на издаване, с оглед
извършване на служебна проверка. С цел облекчаване на административната тежест се
осигурява приложимостта на института на мълчаливото съгласие при регистрацията на
службите. Разпоредбата, съдържаща изискване за представяне на документ за платена
такса към заявленията до органа се прецизира, като се предвижда такъв документ да се
представя само когато плащането не е извършено по електронен път.
………………………………………..
§ 95 се отнася до Закона за насърчаване на заетостта. При регистрацията за
извършване на посредническа дейност по наемане на работа, с цел намаляване на
административната тежест, се регламентира съдържанието на заявлението за
регистрация, като отпада изискването за представяне на дипломи за завършено
образование. С цел улесняване на заявителите се въвежда и нова възможност за
подаване на заявленията за регистрация за извършване на посредническа дейност по
наемане на работа и на заявленията за регистрация на предприятия, които осигуряват
временна работа, чрез Регионалните служби по заетостта. Предвижда се регистърът за
лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта и
регистърът на предприятия, които осигуряват временна работа, да са публични и да се
водят съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол. Съответно се предвижда, че от лицата не могат да се
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изискват документи за удостоверяването на данни и обстоятелства, вписани в тези
регистри.
………………………………………..
§ 132 се отнася до Закона за социално подпомагане. За облекчаване на
административната тежест при отпускане на социални помощи, се предвижда лицата да
посочват в подаденото заявление-декларация обстоятелствата относно доходите на
лицето или семейството, имущественото състояние, семейното положение,
здравословното състояние, трудовата и учебната заетост и възрастта без да представят
документи за тяхното установяване, като органът служебно проверява посочените от
лицето данни.
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