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§ 1. Създава се нов член 7а.
"(7а) Исканията, внесени устно се отразяват в протокол по образец
съгласно приложение № 1."

§ 2. В глава втора се създава раздел IIа с чл. 14а – 14г:
„Раздел IIа
Взаимодействие между административните органи при комплексно
административно обслужване
Чл. 14а. (1) Когато искането се отнася за комплексно административно
обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен орган,
който участва в него.
(2) Заявителят подава до административния орган по ал. 1 заявление по
образец съгласно приложение № 2, в което се посочва:
1. Наименованието на административната услуга и органът, който е
компетентен да издаде административния акт.

2. Информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат
осигурени и изпратени до компетентния орган от органа по ал. 1.
3. Начинът, по който да бъде получен индивидуалния административен
акт съгласно чл. 61, ал. 4 от АПК.
(3) При подаване на заявлението по ал. 2 заявителят заплаща на
административния орган по ал. 1 съответната такса за осигуряване на
информацията и доказателствените средства, ако такава се изисква.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. Попълнено заявление до компетентния орган по утвърден от него
образец за съответната услуга.
2. Информация или документи, изисквани от компетентния орган за
извършване на услугата, ако такива се изискват.
3. Документ за платена такса, ако такава се изисква.
Чл. 14б. Административният орган по чл. 14а, ал. 1:
1. Образува
производството
приложенията по чл. 14а, ал. 4.

като

проверява

наличието

на

2. Изготвя информацията и доказателствените средства, които трябва да
бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за
извършване на съответната административна услуга.
3. Изпраща преписката до компетентния орган като го информира за
посочения от заявителя начин, по който да бъде получен индивидуалния
административен акт.
Чл. 14в. Отстраняването на недостатъци в искането се извършва по
реда на чл. 30 от АПК.
Чл. 14г. Компетентният орган издава или отказва издаването на
административния акт с мотивирано решение. Административният акт,
съответно отказът се изпраща на заявителя по начина, посочен в заявлението
по чл. 14а, ал. 2.“
§ 3. В чл. 15, ал. 1 след думите „предоставянето им“ се поставя запетая и
се добавя „както и за извършваното от тях комплексно административно
обслужване“.
§ 4. В чл. 16 навсякъде думите "приложение № 1" се заменят с
"приложение № 3".
§ 5. В чл. 19 думите "приложение № 2" се заменят с "приложение № 4".
§ 6. Създават се нови приложения № 1 и № 2:

Приложение № 1
към чл. 7а

……………………………………………………………………………………………..
(наименование на администрацията)

ПРОТОКОЛ

Днес………………………..…служителят………………………………………………………………………..
длъжност…………………………………………… в ………………………………………………………………
(наименование на звеното)

На основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол, в уверение на това,
че:
Лицето……………………………………………………………………………………………………………………
с постоянен адрес: гр. / с. …………………………………………………………………………………..
ул. /ж.к/ ………………………………………………………………………………………………………………..
тел. ………………………, факс…………………., електронна поща …………………………………..
устно заяви искане за
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Прилага следните документи:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Заяви желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде
получен:

Чрез



лицензиран

пощенски

оператор

на

адрес:

……………………………………………………………………………………………………………….
 Лично на гише.
 По електронен път на електронна поща …..………………………………………..

Длъжностно лице: ……………………………

Заявител:………………..…

(подпис)

(подпис)

„Приложение № 2
към чл.14а, ал.2

ДО ………………………….
………………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ
за образуване на производство по процедура за комплексно административно
обслужване

От ………………………………………………………………………………………………………………………
постоянен адрес: гр. / с. …………………………………………………………………………………..
ул. /ж.к/ ……………………………………………………………………………………………………………
тел. …………………………, факс…………………., електронна поща……… ………………………

Моля

да

бъде

образувано

производство

за

предоставяне

на

……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

(посочва се наименованието на административната услуга)

Услугата се предоставя от ………………………………………………………………………………..
(посочва се органът, компетентен да издаде административния акт)

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до
компетентния орган следните документи:
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ...................................................................................................................………….
(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат
осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено
искането)

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да
бъде получен:
 Чрез

лицензиран

пощенски

оператор

на

адрес:

……………………………………………………………………………………………………………….
 Лично на гише.
 По електронен път на електронна поща ……………………………………………..
Приложени документи:
 Заявление до компетентния орган, по образец, утвърден от него за
съответната услуга.
 Информация или документи, изисквани от компетентния орган за
извършване на услугата, ако такива се изискват.
 Документ за платена такса, ако такава се изисква.

Дата:

Подпис:

Гр. / с. ……………………………

/………………………………/

§ 7. Досегашните приложения № 1 и 2 стават съответно приложения № 3
и 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 8. Постановлението влиза в сила …………………………

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(БОЙКО БОРИСОВ)
И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(ВЕСЕЛИН ДАКОВ)

