Уважаеми г-н Божанов,
Електронното управление е важно както за бързо взаимодействие между
административните органи, така и за гражданите. Някои от предложените изменения и
допълнения на Закона за електронното управление обаче е възможно да създадат
предпоставки, затрудняващи не само работата на администрациите, но и да
елиминират възможността за участие гражданите в помощ на доброто публично
управление.
1. Във връзка с предложеното отпадане на хартиените документи (вкл. стикери)
за доказване на данни за лица или обекти
Конкретният пример, който бих желал да Ви дам, е свързан с цитираното в мотивите на
вносителя премахване на стикера за годишен технически преглед на автомобилите.
Това действие ще доведе до невъзможност граждани да сигнализират активно и
навреме за излезли от употреба МПС, които са паркирани върху терени държавна или
общинска собственост. Към настоящия момент изискванията едно МПС да е излязло от
употреба са определени в едноименната наредба на МС. С последните ѝ изменения от
края на 2020 г. именно неподновяването на годишния технически преглед три месеца
след изтичането му, определя едно МПС като излязло от употреба и съответно то не
може да бъде паркирано върху общински или държавен имот. С премахването на
стикерите за ГТП се отнема възможността активните граждани да подпомагат
изчистването на улиците в градовете от изоставени автомобили. Предвид високите
цени на горивата и търсенето на алтернативни начини за придвижване този проблем
ще се задълбочава все повече и повече.
Към настоящия момент ИА “Автомобилна администрация” предоставя на своя сайт
достъп до регистъра на автомобилите с/без годишен технически преглед чрез
автоматизирана публична справка по регистрационен номер. При генерирането на
справката обаче не се предоставят данни за това кога е изтекъл последният преглед на
съответното МПС. Това я прави неизползваема както за гражданите, които искат да
подадат сигнал, така и за правоприлагащите органи, които пък не могат да установят
нарушението на място. На тях ще им се наложи да правят допълнителни справки за
датата на изтичане на последния ГТП, което ще повиши административната тежест и
времето за изпълнението на тази процедура.
Ето защо предлагам да се подходи много внимателно при премахване на така
цитираните хартиени документи. Редно е в ЗИД на ЗЕУ предварително да се заложат
текстове, чрез които да се даде същото ниво на публичен достъп до информацията от
премахнатите документи. Така например публичната справка в сайта на ИААА вече да
може да съдържа и данни за периода на предишния ГТП на автомобила.
В тази връзка считам, че Министърът на електронното управление е наложително да
осъществява методическо ръководство, координация и контрол не само върху
дейностите, свързани с електронните документи, но и при избора на решения за
публичното автоматизирано предоставяне на полезна информация на
информационното общество.
Ето защо в чл. 7в ал. 2 т.7 предлагам следното допълнение:

След “осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху
дейностите за прилагане на изискванията за обмена на електронни документи”
да се допълни “и автоматично генерирани, публично предоставени
структурирани данни от регистри” (или подобен текст в смисъла, обоснован
по-горе).
2. Относно предложеното създаване на допълнителни стимули за
използване на административни услуги по електронен път и устойчиво
регламентиране на института на посредника при предоставяне на
административни услуги.
Ценообразуването при осъществяване на административни услуги е основно
свързано с дейностите, които осъществяват административните служители при
изпълнение на техните правомощия и използването и амортизацията на
информационно-техническата инфраструктура във връзка с поисканата услуга.
Заявяването ѝ по електронен път не променя тези дейности освен в случаите,
при които се генерира автоматична публична справка от база данни без участие
на държавен служител (по примера на справката за ГТП в сайта на ИААА).
Следователно намаляването на таксите на административните услуги само
защото са заявени електронно, не просто ще намали приходите на
администрациите, но в следствие на това може дори да демотивира служителите.
Обоснована корекция в цените може да бъде направена след допълнително
автоматизиране на услугите и значително намаляване на административната
тежест.
3. Относно компенсирането на общините за пропуснатите такси за
административни услуги в следствие от въвеждането на комплексно
административно обслужване
Създаването на компенсаторен механизъм за общините е редно да бъде
обвързано със срок за неговото действие, в който администрациите да
организират дейността си съгласно намаленото финансиране от такси на
административни услуги. Считам за нецелесъобразно за неограничен период от
време да се прехвърли финансовата тежест за извършване на
административните услуги от заявителите им върху цялото общество чрез
приходите от неговите данъчни задължения.
С уважение: Ивайло Спасов

