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КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
тема на
консултацията:

1.

Усъвършенстване на административното обслужване
в област Социална политика

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:


Кодекс за социално осигуряване – § 17 от проекта на ЗИД на АПК;



Семеен кодекс – § 18 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за здравословни и безопасни условия на труд – § 68 от проекта на ЗИД
на АПК;



Закон за насърчаване на заетостта– § 95 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за социално подпомагане – § 132 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 изменения в Кодекса за социално осигуряване предвиждат
отпадане на изискването за представяне на дипломи за висше образование, придобито в
Република България, с цел извършване на служебна проверка от органа. Направени са
предложения за служебно установяване на изискването за кадрова обезпеченост, при
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издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд и разрешение за управление
на фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. 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. Предложението предвижда,
в процедурата по вписване на
пенсионноосигурително дружество в ТРРЮЛНЦ, да отпадне изискването за
представяне на издаден от КФН лиценз.
С предложенията за допълнения в Семейния кодекс се регламентира забрана за
изискване от граждани и бизнес на документи за доказване на обстоятелства, вписани в
регламентираните в кодекса публичен електронен регистър на имуществените
отношения на съпрузите и регистър за издадените разрешения за организациите по
международно осиновяване.
Предложенията относно Закона за здравословни и безопасни условия на труд
предвиждат облекчения в процедурата по регистрация на службите по трудова
медицина, като 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. С
оглед публичността на ТРРЮЛНЦ 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. Предлага се, с
цел облекчаване на административната тежест, приложимост на института на
мълчаливото съгласие при регистрацията на службите.
Предложенията относно Закона за насърчаване на заетостта предвиждат
регламентиране на съдържанието на заявлението за регистрация, включително
отпадане на изискването за представяне на дипломи за завършено образование.
Разширяват се каналите за достъп до услугите, като се предвижда 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. Регламентира се
публичността и изискване за спазване на ЗОАРАКСД относно регистъра за лицата,
които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта и регистъра на
предприятия, които осигуряват временна работа, включително чрез забрана от лицата
да се изискват документи за удостоверяването на данни и обстоятелства, вписани в тези
регистри.
Предложенията относно Закона за социално подпомагане регламентират
изменения при отпускане на социални помощи, като се предвижда лицата само 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
данни.

3.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

3.1. Подкрепяте ли предложенията, с които, в регулаторните производства по
Кодекса за социално осигуряване се предлага:

3

• 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 представяне на списък с
идентификационни данни на лицата, вместо с документи?
• наличието на лиценз, издаден от КФН, изискван в процедурата по вписване на
пенсионноосигурително дружество в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, да се установява чрез служебна проверка в
регистъра на КФН;
• по служебен път да се удостоверяват и обстоятелства за издадени дипломи за
висше образование, придобито в Република България;
3.2. Одобрявате ли предложението пенсионноосигурителните дружества и
осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация да
спазват принципите и правилата за административното обслужване?
3.3. Съгласни ли сте с регламентацията на изискване за мотивиране на
разпорежданията, издавани от НОИ в системата на социалното осигуряване?
3.4. Съгласни ли сте с предложението за отпадане на задължения за представяне
на документи за удостоверяване на обстоятелства и данни, вписани в публичния
електронен регистър на имуществените отношения на съпрузите и в регистъра за
издадените разрешения за организациите по международно осиновяване?
3.5. Подкрепяте ли предложението при необходимост от удостоверяване на данни
от регистъра на приемните семейства, съответният административен орган, лицето,
осъществяващи публични функции, организацията, предоставяща обществени услуги и
органът на съдебната власт, пред когото трябва да се направи това удостоверяване, да
поиска служебно необходимата му информация от регионалната дирекция за социално
подпомагане?
3.6. Одобрявате ли предложената 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?
3.7. Съгласни ли сте с предложението 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, като от
лицата не могат да се изискват документи за удостоверяването на данни и
обстоятелства, вписани в тези регистри?

4.

ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс



Мотиви



Съпоставка на действащи/предложени за промяна разпоредби в съответните
закони



Консолидирана версия на
направените предложения



Консултационен документ (настоящият документ)

Административнопроцесуалния

кодекс

с
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