Приложение № 3
към чл. 26 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието

1.1.

КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
Въведение:
Откриват се обществени консултации по част от предложенията от
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния
кодекс, свързан с планираната мащабна трансформация на модела на
административно обслужване, поради:
- отклонения от принципите на комплексното административно обслужване и
служебното начало;
- неефективност на процесите по предоставяне на административни услуги и
административно регулиране;
- административна тежест за граждани, бизнес и институции.
Настоящата консултация обхваща само предложенията за изменения и
допълнения на ЗЕС /§ 50 от проекта на ЗИД на АПК/, като по-конкретно общата
цел на планираните промени е подобряване на законодателната уредба за
ограничаване
на
административната
тежест
и
подобряване
на
административното обслужване за гражданите и бизнеса в резултат на
изпълнението на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела
на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд, както и с постигане на съответствие на разпоредбите на ЗЕС с принципите
и изискванията на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност и предложените промени в тях в проекта на Закон за
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, по който са
проведени обществени консултации, както следва:
До момента са проведени две обществени консултации чрез Портала за
обществени консултации:
-

в периода 04 декември 2018 г. – 03 януари 2019 г. е открита първата
предварителна обществена консултация по промените в
Административнопроцесуалния кодекс. Линк към първата обществена
консултация:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=3935;

-

в периода 30 май 2019 г. – 14 юни 2019 г. е открит втори кръг от
обществени консултации по предложенията за изменения и
допълнения на нормативни актове в обхвата на ЗИД на АПК в тематична
област „Електронно управление“. Линк към втората обществена
консултация:
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=4404.

С оглед осигуряване на диалог между заинтересованите страни, прозрачност в
процеса на взимане на решения и спазване на законовите изисквания,
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изработването на проекта за промени в нормативен акт следва да се извърши
при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост,
откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
1.2.

Цели на консултацията:
Да запознаят заинтересуваните страни с проблемите и предложенията за
разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението
и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в
областта на транспорта, както и да съгласуват предложените изменения и
допълнения в Закона за електронното управление с тях.
Съпътстващи цели на консултацията са:










получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за
обхвата и същността на необходимите промени;
получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на
промените;
идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на
административното обслужване на гражданите и юридическите
лица;
ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените;
гарантиране на баланс на противоположните интереси на
заинтересованите страни в областта на прилагане на ЗЕС;
събиране на информация, която не е налична в публичния сектор;
изграждане на консенсус по противоречиви въпроси (чрез създаване
на форуми за обсъждане на различни гледни точки във връзка с
предложените изменения и допълнение на ЗЕС).
получаване на конкретна информация по конкретно зададени
въпроси;
осигуряване на по-добро разбиране от заинтересованите страни на
проблемите, вариантите, рисковете, както и ползите и разходите,
свързани с приемането и прилагането на предложените промени.

Предложенията за изменения, допълнения, добавки и заличавания, изпратени
от заинтересованите страни ще бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид от
работната група при съставяне на финалния вариант на законопроекта.
Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултациите
ще позволят да бъде извършена по-всеобхватна и пълна оценка на
въздействието на предложените изменения.
1.3.

Консултационен процес:
Срокът на консултацията е 14 дни. Определянето на по-краткия срок за
обществено обсъждане на проекта се налага от обстоятелството, че това е трета
предварителна обществена консултация по предложенията за изменения и
допълнения в ЗЕС. Срокът е достатъчен за получаване на предложения,
включително такива за конкретно изследване и оценка на въздействието на
предлаганите промени в нормативния акт. 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. Обществената
консултация стартира на ……….2019 г.
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Консултационният документ и структурата на проекта за изменение и
допълнение на ЗЕС се публикуват на Портала за обществени консултации
/www.strategy.bg/ за периода на консултацията.
Ще бъдат приложени и други методи на консултиране –провеждане на срещи
със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с
лицата в обхвата на регулациите по закона, включително КРС.
Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и
изпращани на:
Портал за обществени консултации (изисква се регистрация)
E-mail k.bozhanov@government.bg и на s.liubenova@eurolex.bg
Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1
Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се
адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на
Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70
Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква
квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).
Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация: Северина
Любенова, тел 0888 599 468
В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано
лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след
получаване на становищата и препоръките, да се анализира правилно
въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната
група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или
наименование на съответното лице.
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички
предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията,
която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.
1.4.

Релевантни документи и нормативни актове:
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България
2019-2023 г.;
Базисния модел на комплексно административно обслужване, приет на
заседание на Министерски съвет от 19.06.2013 г.;
Закон за електронните съобщения;
Административнопроцесуален кодекс
Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност;
Наредба за административното регулиране;
Подзаконови нормативни актове;
Други.
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
2.1. В регулаторните процедури в обхвата на ЗЕУ са идентифицирани
обобщено следните проблеми:
2.1.1.
Отклонения от принципите на комплексното административно
обслужване, в частност от принципа на служебното начало. Липсва изискване за
проверки по служебен път в публични регистри, констатирани са изисквания за
предоставяне на информация или документи, които са налични при
административния орган или при друг орган в противоречие с чл.36 от АПК и
3.
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чл.5, ал.2 от ЗОАРАКСД. В резултат към заявителите необосновано се възлага
административна тежест, което води до неефективност на процесите по
предоставяне на административни услуги и административно регулиране.
Посоченият проблем е установен по-конкретно в процедурите по:
- издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита:• след
подаване на заявление;• след проведен конкурс или търг;• след проведен конкурс
от СЕМ по реда на ЗРТ за издаване на лицензия за радио- и/или телевизионна
дейност за наземно аналогово радиоразпръскване.
- издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс - номера.
- издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
2.1.2.
Констатирани са отклонения от изискванията на ЗОАРАКСД при
воденето на публичните регистри съгласно ЗЕС. Конкретни регистри с
установени отклонения:
- регистър на радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни
устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или
крайните устройства за криптографиране на електронни съобщения и
използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита, воден от
ДАНС на основание чл. 274, ал. 3 от ЗЕС.
2.1.3.
Констатирано е неспазване на изискванията за определяне на срок за
отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна
информация, съобразно с регламентираното в чл. 7, ал. 2 от ЗОАРАКСД.
Посоченият проблем е установен по-конкретно в процедурите по:
- издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита:• след
подаване на заявление;• след проведен конкурс или търг;• след проведен конкурс
от СЕМ по реда на ЗРТ за издаване на лицензия за радио- и/или телевизионна
дейност за наземно аналогово радиоразпръскване.
- издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс- номера.
- издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
- регистрация на радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни
устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или
крайните устройства за криптографиране на електронни съобщения и
използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита.
2.1.4.
Създаване на административна тежест чрез изискване за предоставяне на
документ за платена такса за административни услуги, когато таксата е платена
по електронен път. Посоченият проблем е установен по-конкретно в
процедурите по:
- даване на задължителни указания от Комисията за регулиране на съобщенията
в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения по ЗЕС
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-

-

-

между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, или между такива предприятия и предприятия, ползващи се от
наложени задължения по достъп и/или взаимно свързване;
издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал.1, т.1 от ЗЕС
/регистър на предприятията, уведомили КРС за намеренията си да осъществяват
обществени електронни съобщения/;
издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита или
номера;
издаване на разрешения за ползване на допълнителен индивидуално определен
ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или номера, на лица, на които е
издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
– радиочестотен спектър и/или номера.

2.2. Предложения за изменения и допълнения в ЗЕС:
2.2.1. Предвидено е, че административните органи, лицата, осъществяващи
публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги и
органите на съдебната власт, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в публичния регистър на радиосъоръжения и/или
крайни електронни съобщителни устройства по чл. 274, ал. 3 от ЗЕС или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който се започва съответното производство, без да изискват от
заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
2.2.2. Предвидено е отпадане на задължението за предоставяне на документи,
информацията в които е видна от Търговския регистър. По отношение на
дружества, започнали процедура за издаване на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни
съобщения и участници в обявен от КРС конкурс или търг е предвидено
отпадане на изискванията за представяне на удостоверение за актуално
състояние за вписване в Търговския регистър и документ, удостоверяващ,
че дружеството-заявител не е обявено в несъстоятелност или не е в
производство за обявяване в несъстоятелност, когато тези дружества са
регистрирани в Република България. Тези документи ще се изискват само за
дружества, регистрирани в друга държава.
2.2.3. По отношение на лицата, които заявяват желание да участват в обявен от
КРС конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър или
конкретна позиция на геостационарна орбита, се предвижда отпадане на
задължението за представяне на годишен счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите, когато същият е заявен за обявяване в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
2.2.4. При процедура за издаване на разрешение се предвижда отпадне на
задължението на едноличните търговци за представяне на декларация, че
същите не са в процедура по заличаване.
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2.2.5. За облекчаване на административната тежест е предвидено Комисията за
регулиране на съобщенията да изисква по служебен път информация за
наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за съответното лице в следните случаи:
при процедура по издаване на разрешение и при участие в обявения от
комисията конкурс или търг. В тази връзка е предвидено отпадане на
задължението на заявителя за представяне на документ, удостоверяващ, че
лицето няма публични задължения към държавата.
2.2.6. При участие в обявен от КРС конкурс или търг е предвидено отпадане на
задължението на участниците да представят пред КРС документ,
удостоверяващ, че лицето не с отнето разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за същия вид електронни
съобщения за срока, определен от комисията.
2.2.7. Предвидено е намаляване на административната тежест при плащания,
извършени по електронен път. В случаите, когато се дължи заплащане на
определена такса и плащането е извършено по електронен път, се предвижда
отпадане на задължението за представяне на документ за платена такса.
2.2.8. Предвиден е изричен текст, съгласно който регистърът на
радиосъоръженията и крайните електронни съобщителни устройства по чл.
274, ал. 3 се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
2.2.9. При процедура за издаване на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения и
при обявен от КРС конкурс или търг е предвидено срокът за отстраняване
на непълноти и нередовности да бъде променен от 7 /седем/ на 10 /десет/
дни от получаване на обявлението.
2.2.10. При регистрация на радиосъоръжения и/или крайни електронни
съобщителни устройства са предвидени промени в срока за отстраняване на
несъответствие и срока за произнасяне от компетентния орган, като същите
са намалени от 30 /тридесет/ на 14 /четиринадесет/ дни, в съответствие с
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол на стопанската дейност.
Конкретните цели на проекта са:
1/ въвеждане на задължително изискване към работата на административните органи,
организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични
функции и органите на съдебна власт, пред които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичен регистър или на които са необходими данни, налични в публичен
регистър, да приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното производство без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства
и данни;
2/ въвеждане на принципите на комплексното административно обслужване и
служебното начало като стандарт при предоставянето на административни услуги;
6.
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3/ привеждане на дейностите по водене и поддържане на публичните регистри,
уредени в Закона за електронните съобщения, в съответствие с принципите и
изискванията на ЗОАРАКСД;
3/ съобразяване на срокове за произнасяне/за издаване на индивидуални
административни актове и за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на
допълнителна информация с изискванията на ЗОАРАКСД и АПК;
ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ:
1) Установяването на обстоятелства или данни от административните органи,
лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на съдебната власт, които са налични в
публичен регистър, да става без да е необходимо гражданите и бизнеса да
представят доказателства ще улесни ли работата на заинтересованите
страни? Необходими ли са допълнителни ресурси за заинтересованите
страни при въвеждането на служебното начало?
2) Изискването да не се представя документ за платена такса пред Комисията
за регулиране на съобщенията, когато плащането е направено по електронен
път, ще облекчи ли процедурите, ще улесни ли работата на
заинтересованите страни?
3) Въвеждането на изискване регистърът на радиосъоръженията и крайните
електронни съобщителни устройства по чл. 274, ал. 3 да се води при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
/спазване на разпоредбите за публичен, електронен и безплатен достъп до
данните в регистъра/ ще улесни ли работата на заинтересованите страни?
4) Приемате ли направеното предложение срокът за произнасяне на
административния орган (ДАНС) за вписване в Регистъра на
радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства по
чл. 274, ал. 3 да бъде намален на 14 дни? Какви затруднения би създало
това за администрацията? Има ли достатъчен ресурс за спазване на
предвидените срокове?
5) Увеличаването на сроковете за отстраняване на нередовности в
заявленията за административни услуги/участие в конкурси и/или за
предоставяне на допълнителна информация ще улесни ли
заинтересованите страни?
6) Какви според Вас са възможните проблеми при прилагане на
предложените промени?
7) Има ли според Вас несъответствия на проекта с други нормативни актове
в областта на оценяваната политика?
8) Ако имате, направете предложения за отстраняване на непълноти,
неточности и проблеми чрез конкретни промени или допълнения в
проекта?
9) Посочените предложения ще доведат ли до благоприятни последици за
гражданите и бизнеса? Какви?
10) Направете всякакви други коментари, предложения и забележки, които
като заинтересовани страни считате за необходимо да бъдат направени.



ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА
7.
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Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения;
 Мотиви;
 Съпоставка на действащи/предложени за промяна разпоредби в съответните
закони;
 Консултационен документ /настоящия документ/.
 Информация за първа проведена обществена консултация, чрез публикация на
Портала за обществени консултации в периода 04 декември 2018 г. – 03 януари
2019 г. по ЗИД на АПК, част от който са предложенията за изменения и
допълнения
на
ЗАП
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3935
 Информация за втора проведена обществена консултация, чрез публикация на
Портала за обществени консултации в периода в периода 30 май 2019 г. – 14
юни 2019 г. в тематична област „Електронно управление“, част от 24-те
тематични области на изменения и допълнения в нормативни актове в обхвата
на ЗИД на АПК, част от който са предложенията за изменения и допълнения на
ЗЕС
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=4404.
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