О Т Ч Е Т
на мерките от първия План за действие (2010-2012) за намаляване на административната тежест,
прехвърлени към втория План за действие (2012-2014) с нов срок за изпълнение 31.12.2013 г.
КЪМ КРАЯ НА

ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

І. Общи задължения на всички институции по Плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса
1. При изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие, всяко ведомство следва да се ръководи от предложенията за намаляване на
административната тежест и техните мотиви, одобрени с Решение № 867 от 2009 г.
2. Там, където не е указано друго, ЗИД на закон по отношение на мерките в раздели ІІ. „Обмен на информация между институциите” и ІV. „Комплексна
мярка” трябва да включва следните законодателни промени: където е приложимо, да отпадне задължението за представяне от лицата на удостоверение за
актуално съдебно състояние, регистрация по БУЛСТАТ, свидетелство за съдимост, удостоверение за първоначална данъчна регистрация, удостоверение за
наличие или липса на задължения към държавата и съответно да се предвиди разпоредба, по силата на която информацията, съдържаща се в изброените
документи, да се обменя между институциите по искане на даденото ведомство.
3. В допълнение към задължението по т. 2 да се предвиди сключване на споразумения за текущ обмен на информация, където е необходимо, между
институциите, ангажирани в изпълнението на Плана за действие.
4. Там, където не е указано друго, ЗИД на закон по отношение на мерките в раздели ІІІ. „Подаване на сведения по електронен и мрежов път” и
ІV. „Комплексна мярка” трябва да включва следните законодателни промени: където е приложимо, в текста изрично да се упомене предоставянето на
възможност за подаване на информацията и по електронен път, а не само писмено.
5. Сроковете за законодателни промени, свързани със ЗИД на закон, обозначават крайния срок за изготвяне на законопроект и внасянето му за
разглеждане от Министерския съвет.
6. Там, където е необходимо, предвидените законодателни промени да бъдат съобразени с разпоредбите на Закона за електронното управление и с
наредбите към него: Наредбата за електронните административни услуги, Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност, Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги, Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на
електронни документи, както и с Наредба № 7 от 2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до
данни и Наредбата за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи.
7. Отчетност на Плана за действие: отчетите за изпълнението на мерките се изпращат по електронна поща в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на всеки 3 месеца, съответно до 31 март, 30 юни, 30 септември и 20 декември. Обобщеният отчет се внася в едномесечен срок,
съответно до края на април, юли, октомври и януари, в Министерския съвет. Координацията се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.
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ІІ. Обмен на информация между институциите
№
1.

Код и име на
предложението

Правно основание

ПР0101ЗИ01 Лиценз за
01_Закон за
извършване на безмитна безмитната търговия,
търговия
чл. 3, ал. 1 и чл. 4,
ал. 2

Отговорна
институция
МФ

Тип
препоръка
Събиране на
данни от други
държавни
органи вместо
от бизнеса

Мерки
1. Законодателна промяна: ЗИД на
ЗБТ.

Срок
31.12.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Статус
Отложена.
Обстоятелствата по
чл.3, ал.2, т.2 и т.3
от ЗБТ
представляват
данъчноосигурителна
информация по
смисъла на ДОПК.
Тази информация е
защитена и не
може да бъде
предоставяна на
МФ служебно от
НАП, а единствено
по предвидения от
ДОПК ред. В този
смисъл, дори в ЗБТ
да се предвиди
предоставяне на
информацията по
служебен път, то
това ще бъде
възможно само
чрез писмено
съгласие на
кандидата,
депозирано пред
НАП.

3
19.

ПР0125ЗИ03П01
Заявление за
придобиване право на
ползване

25_Закон за
сдружения за
напояване (ЗСН),
чл.3(1) от Наредба за
придобиване и
отнемане от
сдруженията за
напояване правото на
ползване върху
обектите от
хидромелиоративната
инфраструктура и
обслужващата
техника на
територията на
сдружението

МЗХ, д-я
„Хидромелиорац
ии”

Събиране на
данни от други
държавни
органи вместо
от бизнеса

1. Законодателни промени: ЗИД на 31.12.2010 г.
ЗСН и в Наредбата за
придобиване и отнемане от
сдруженията за напояване
правото на ползване върху
обектите от
хидромелиоративната
инфраструктура и обслужващата
техника на територията на
сдружението: от публичния
регистър на юридическите лица
с нестопанска цел да се
проверяват изискуемите съдебно
решение и удостоверение за
актуално състояние. Уставът да
отпадне, защото екземпляр от
него се съхранява в досието на
сдружението.
2. Създаване на техническа
възможност в електронната
страница на МЗХ да се подават
сведения по електронен път.

20.

ПР0125ЗИ05
Предоставяне на копие
от договор

25_ЗСН, чл.7 от
Наредба за
придобиване и
отнемане…

МЗХ, д-я
„Хидромелиорац
ии”

Събиране на
данни от други
държавни
органи вместо
от бизнеса

1. Законодателни промени: ЗИД
на ЗСН, при които копие от
договора да се изиска от
търговското дружество при
подписването на приемателнопредавателния протокол от
представителя на надзорния
орган.

31.12.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.
Изготвен е ЗИД на
Закона за
сдруженията за
напояване, който
ще бъде внесен за
разглеждане от МС
през първото
полугодие на 2014
г. Разработен е
проект за
изменение и
допълнение на
Наредбата за
придобиване и
отнемане от
сдруженията за
напояване правота
на ползване върху
обектите от
хидромелиоративн
ата
инфраструктура и
обслужващата
техника на
територията на
сдружението.
Провежда се
процедура по
междуведомствено
съгласуване.
Проектът на
Наредба ще бъде
внесен за
разглеждане на
заседание на МС
през февруари
2014 г.

31.12.2010 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.

Нов срок
31.12.2013 г.

Виж т.19.

4
21.

22.

23.

ПР0125ЗИ12
Задължение за
представяне на
протоколи

ПР0127ЗИ05П01
Заявление за лицензия
на публичен склад за
зърно

ПР0127ЗИ14П04
Регистриране на
търговец на зърно

25_ЗСН, чл.35 от
Правилник за
правилна и безопасна
експлоатация и
поддържане на
съоръженията от
хидромелиоративната
инфраструктура
27_ЗСТЗ, чл.4(1) от
Наредба за реда за
лицензиране на
публичните складове
за зърно, регистрация
на зърнохранилищата
и за контрола върху
обектите за
съхранение на зърно

27_ЗСТЗ, чл. 4 от
Наредба № 40 от
15.09.2003 г. за реда
на регистриране на
търговците на зърно,
водене и съхранение
на регистъра и за
осъществяване на
контрол върху
тяхната дейност

МЗХ, д-я
„Хидромелиорац
ии”

МЗХ, НСЗ

МЗХ, НСЗ

Събиране на
данни от други
държавни
органи вместо
от бизнеса

1. Законодателни промени: ЗИД на
ЗСН, при който протоколът да се
изготвя от МЗХ и да се подписва от
ръководителя на
експлоатационното звено.

31.12.2010 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.

Нов срок
31.12.2013 г.

Виж т.19.

Събиране на
данни от други
държавни
органи вместо
от бизнеса

1. В ЗИД на Закон за
съхранението и търговия със
зърно да бъде включен редът
за лицензиране на публичните
складове, а не както досега – в
отделна наредба.
2. Към заявлението за издаване
на лицензия да не се изисква
прилагане на: удостоверение
за регистрация по Закона за
храните; удостоверителен
документ за съответствие с
изискванията за пожарна
безопасност; сключени
застраховки на складовите
помещения срещу пожар,
наводнение и земетресение, а
фирмите да декларират
наличието на такива
документи. Да се предвиди
получаване по електронен път
на информация от Търговския
регистър към Агенция по
вписванията.
1. В ЗИД на Закон за
съхранението и търговия със
зърно да бъде включен редът
за лицензиране на публичните
складове, а не както досега – в
отделна Наредба.
2. Да се предвиди получаването
по електронен път на
информация от Търговския
регистър към Агенция по
вписванията.

30.09.2010 г.

Изпълнена.

Събиране на
данни от други
държавни
органи вместо
от бизнеса

30.09.2010 г.

Нов срок
31.12.2013 г.

НС прие ЗИД на
ЗСТЗ, който е
включен към ЗИД
на Закона за
животновъдството
(обн. ДВ. бр. 109
от 20 декември
2013 г.). С него са
направени
необходимите
промени.

Нов срок
31.12.2013 г.

30.09.2010 г.

Изпълнена.
Виж т.22.

30.09.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Изпълнена.
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ІІІ. Подаване на сведения по електронен и мрежов път
№
26.

65.

67.

Код и име на
предложението

Правно основание

Отговорна
институция

ПР0102ЗИ15
Предоставяне на
допълнителна
информация и
документи на КФН

02_Закон за
дружествата със
специална
инвестиционна цел,
чл. 48(8) от Наредба
№11 за ЛИДРП

КФН

ПР0125ЗИ06П02
Подаване на заявление
за финансиране

25_ЗСН, чл.10(1),(3)
от Наредба № 2 от
21.01.2002 г. за
финансово
подпомагане на
сдруженията за
напояване

МЗХ, д-я
„Хидромелиорац
ии”

27_ЗСТЗ, чл.8(2) от
Наредба за реда за
лицензиране...

МЗХ, НСЗ

ПР0127ЗИ06П02
Заявление за лиценз на
зърнохрани-лище

Тип
препоръка
Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Мерки
1. Създаване на техническа
възможност за предоставяне на
информацията по електр. път.
2. Доработване на съществуващата електронна система.

1.
2.

1.

2.

Срок

Статус

31.03.2010 г.

Изпълнена по
т.1.

31.12.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена по
т.2.

Законодателна промяна на
ЗСН и Наредба № 2 от
21.01.2002 г.
Създаване на техническа
възможност на електронната
страница на МЗХ за
предоставяне на
информацията по електронен
път.

31.12.2010 г.

В ЗИД на Закон за съхранение
и търговия със зърно да бъде
включен редът за лицензиране
на зърнохранилище, а не
както досега – в отделна
наредба.
Към заявлението за издаване
на лицензия да не се изисква
прилагане на: удостоверение
за регистрация по Закона за
храните; удостоверителен

30.09.2010 г.

31.12.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

30.09.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Изпълнен първи
етап от
изграждането и
внедряването на
инф. система.
Вторият етап,
който предвижда
възможността, чрез
която ще бъде
изпълнена мярката
е замразен
временно, поради
ограничен
финансов ресурс.
Забавена.
Изготвен е ЗИД на
Закона за
сдруженията за
напояване, който
ще бъде внесен за
разглеждане от МС
през първото
полугодие на 2014
г.

Изпълнена.
НС прие ЗИД на
ЗСТЗ, който е
включен към ЗИД
на Закона за
животновъдството
(обн. ДВ. бр. 109
от 20 декември
2013 г.). С него са
направени
необходимите

6
документ за съответствие с
изискванията за пожарна
безопасност; сключени
застраховки на складовите
помещения срещу пожар,
наводнение и земетресение, а
фирмите да декларират
наличието на такива
документи. Да се предвиди
получаване по електронен път
на информация от Търговския
регистър към Агенция по
вписванията.
3.

74.

75.

ПР0128ЗИ17 Заявление
за разрешително за
промишлена обработка

ПР0128ЗИ18 Справки и
отчет за изпълнение на
програмата от
предходната година за
закупуване на тютюн

28_ЗТТИ, чл.3
Наредба за условията
и реда за издаване и
за отнемане на
разрешения за
промишлена
обработка на тютюн и
за производството на
тютюневи изделия

МС, МЗХ, д-я
„Растениевъдств
о”

28_ЗТТИ, чл.6, ал.4 от
Наредба за условията
и реда за издаване и
за отнемане на
разрешения за
промишлена
обработка на тютюн и
за производството на
тютюневи изделия

МЗХ, д-я
„Растениевъдств
о”,
МС

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1.

2.

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1.

2.

Създаване на техническа
възможност за предоставяне
на информацията по
електронен път.
Нормативна промяна в
Наредбата за условията и реда
за издаване и за отнемане на
разрешения за промишлена
обработка на тютюн и за
производството на тютюневи
изделия.
Създаване на техническа
възможност част от
документите, които
придружават уведомлението,
да се подават по електронен
път.
Нормативна промяна в
Наредбата за условията и реда
за издаване и за отнемане на
разрешения за промишлена
обработка на тютюн и за
производството на тютюневи
изделия.
Създаване на техническа
възможност да се подават
сведения по електронен път.

промени.

31.12.2010 г.

Изпълнена.

Нов срок за
изпълнение
31.12.2012 г.
31.12.2010 г.

Забавена.

31.12.2010 г.

Изпълнен първи
етап с изменение и
допълнение на
ЗТТИ (ДВ, бр.50 от
2012 г.) – до
публикуване на
измененията
документите са
подавани във ФТ.
Предстои да бъде
изменена
Наредбата.

Нов срок
31.12.2013 г.

31.12.2010 г.

Забавена.
Виж мярка № 74.

31.12.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

7
76.

77.

ПР0128ЗИ19П03
Уведомление при
промяна на
обстоятелства от
разрешителното

ПР0129ЗИ02П01
Заявление за
регистрация на оптика

28_ЗТТИ, чл.6, ал.5 от
Наредба за условията
и реда за издаване и
за отнемане на
разрешения за
промишлена
обработка на тютюн и
за производството на
тютюневи изделия

29_Закон за здравето
(ЗЗ), чл.26б, ал.1

МЗХ, д-я
„Растениевъдств
о”,
МС

МЗ

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Нормативна промяна в Наредбата
за условията и реда за издаване и
за отнемане на разрешения за
промишлена обработка на тютюн и
за производството на тютюневи
изделия.
2. Създаване на техническа
възможност да се подават сведения
по електронен път.

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЗ.
2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.

31.12.2010 г.

Забавена.
Виж мярка № 74.

31.12.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.
Нов срок
31.12.2014 г.
31.03.2010 г.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Изпълнена.
Приет е ЗИД на ЗЗ,
обн. ДВ, бр.98,
2010 г.
Забавена.
В процес на
изпълнение.
В регионалните
здравни инспекции
електронните
услуги са в
начален етап на
прилагане – на
сайтовете им са
публикувани
образци на
документи, които
могат да се
подават по
електронна поща с
електронен
подпис. В РЗИ –
Пловдив е
реализиран проект
за електронен
портал,
включително с
плащане по
Интернет. През
портала могат да
се заявяват всички
услуги,
предоставяни от
РЗИ – Пловдив и да
се проследява
техния статус.

8
78.

79.

80.

ПР0129ЗИ03
Уведомление при
започване на дейността
на обекти с обществено
предназначение

ПР0129ЗИ04
Уведомление при
започване на дейност с
транспортни средства за
обществен превоз или с
транспортни средства
със специално
предназначение

ПР0129ЗИ06
Уведомление при
настъпване на промяна
в обстоятелствата на
извършваната дейност

29_ЗЗ, чл.2 от
Наредба 9 от
21.03.2005 г. (на
осн.чл.36 ал.3 ЗЗ)

29_ЗЗ, чл.3 от
Наредба 9 от
21.03.2005 г. (на
осн.чл.36 ал.3 ЗЗ)

МЗ

МЗ

чл.5 от Наредба 16 от МЗ
25.04.07 за условията
и реда за издаване на
разрешение на лечебните заведения за
извършване на дейности по асистирана
репродукция на
осн.чл.131 ал.1

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Изготвяне и утвърждаване на
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 9 от
21 март 2005 г. за условията и
реда за създаване и поддържане
на публичен регистър на
обектите с обществено
предназначение, контролирани
от регионалните инспекции за
опазване и контрол на
общественото здраве.
2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.
1. Изготвяне и утвърждаване на
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 9 от
21 март 2005 г. за условията и
реда за създаване и поддържане
на публичен регистър на
обектите с обществено
предназначение, контролирани
от регионалните инспекции за
опазване и контрол на
общественото здраве.
2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.
1. Изготвяне на проект на ЗИД на
ЗЗ. Изготвяне и утвърждаване на
проект за изменение на
НАРЕДБА 16 от 25.04.07 за
условията и реда за издаване на
разрешение на лечебните
заведения за извършване на
дейности по асистирана
репродукция
2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.

30.10.2010 г.

Изпълнена.
Приета е НИД на
Наредба № 9,
където с чл.3а
изрично се създава
възможност за
подаване на
сведения по
електронен път.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

30.10.2010 г.

Изпълнена.
Приета е НИД на
Наредба № 9,
където с чл.3а
изрично се създава
възможност за
подаване на
сведения по
електронен път.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

15.09.2010 г.

Изпълнена.
Наредбата е
променена с ДВ
бр.95 от 2011 г.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.
В Министерство на
здравеопазването
електронните
услуги са в
начален етап на
прилагане – на
сайта на

9
министерството са
публикувани
образци на
документи, които
могат да се
подават по
електронна поща с
електронен
подпис.

81.

82.

83.

ПР0129ЗИ09П02 Данни
за лицата работещи в
среда на йонизиращи
лъчения предоставяни
от работодателя

29_ЗЗ, Наредба 28 от
09.09.2005 (на осн.
чл.71 ЗЗ)

МЗ

ПР0129ЗИ10
Предоставяне на
резултатите от редовен
мониторинг

29_ЗЗ, чл. 72 (1.3) от
ЗЗ

МЗ

ПР0129ЗИ11П03
Уведомяване на
компетентните
контролни органи при
откриване на
компютърни и интернет
зали

29_ЗЗ, чл.3 Наредба 2 МЗ
от 05.02.2007 г. (на
осн. чл.34, ал.2)

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път
Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Изготвяне и утвърждаване на
15.09.2010 г.
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 28 от
9 септември 2005 г. за
условията и реда за
регистрация, обработка и
съхраняване на данните,
съдържащи се в регистъра на
лицата, които работят или са
работили в среда на йонизиращи
лъчения.

Изпълнена.
Наредбата е
изменена с § 9 от
ПЗР на Наредбата
за изменение и
допълнение на
Наредба № 14 от
2008 г. за реда за
издаване на
здравен
сертификат за
износ на продукти
и стоки със
значение за
здравето на човека
(ДВ, бр. 27 от 2013
г.).

2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЗ.

31.03.2010 г.

2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.
1. Изготвяне и утвърждаване на
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 5
февруари 2007 г. за здравните
изисквания към компютърните и
интернет зали за обществено
ползване.
2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.
15.09.2010 г.

Изпълнена.
Приет е ЗИД на
ЗЗ, обн. ДВ,
бр.98, 2010 г.
Забавена.
Виж т. 80.
Изпълнена.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

10
84.

ПР0129ЗИ14П05
Заявление за издаване
на здравен сертификат
за износ

29_ЗЗ, чл.4 от
Наредба 14 от
02.07.2008г. (на осн.
чл.37 ал.2)

МЗ

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Изготвяне и утвърждаване на
15.09.2010 г.
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 14 от
2 юли 2008 г. за реда за
издаване на здравен сертификат
за износ на продукти и стоки със
значение за здравето на човека.

2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.
85.

86.

ПР0129ЗИ15
Периодично
предоставяне на
информация на
контролните органи

ПР0129ЗИ17 Подаване
на заявление за
регистрация за
извършване на
изпитване на
радиологична апаратура

29_ЗЗ, чл.23 от
Наредба 30 от
31.10.2005г. (на
осн.чл.65, ал.1, т.2)

29_ЗЗ, чл.45, ал.4 от
Наредба 30 от
31.10.2005г. (на
осн.чл.65, ал.1, т.2)

МЗ

МЗ

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

1. Изготвяне и утвърждаване на
30.10.2010 г.
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от
31 октомври 2005 г. за
условията и реда за осигуряване
защита на лицата при
медицинско облъчване.
2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.
1. Изготвяне и утвърждаване на
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от
31.10.2005 г. за условията и
реда за осигуряване защита на
лицата при медицинско
облъчване.
2. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.

30.06.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.
30.10.2010 г.

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Изпълнена.
Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № 14 от
2008 г. за реда за
издаване на
здравен
сертификат за
износ на продукти
и стоки със
значение за
здравето на човека
(ДВ, бр. 27 от 2013
г.).
Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 80.

Изпълнена.
Наредба № 30 от
31.10.2005 г. за
условията и реда
за осигуряване
защита на лицата
при медицинско
облъчване - обн.
ДВ, бр. 27 от
15.03.2013 г., в
Забавена.
Виж т. 80.

Изпълнена.
Наредбата е
изменена с § 10 от
ПЗР на Наредбата
за изменение и
допълнение на
Наредба № 14 от
2008 г. за реда за
издаване на
здравен
сертификат за
износ на продукти
и стоки със
значение за
здравето на човека
(ДВ, бр. 27 от 2013
г.)
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Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 80.

87.

95.

96.

97.

98.

ПР0129ЗИ19 Заявление
за регистрация за
практикуване на
неконвенционални
методи

29_ЗЗ, чл.170 във
връзка с чл.167 от ЗЗ

МЗ

ПР0130ЗИ27 Справка за
обслужените лица и
предоставените услуги

30_ЗЗО, чл.102(2) от
ЗЗО

МЗ

ПР0130ЗИ28
Задължение за
представяне на
статистически
информация

30_ЗЗО, чл.102(3) от
ЗЗО

ПР0131ЗИ01
Предоставяне на
информация за
извършваната
медицинска дейност

31_Закон за
лечебните заведения
(ЗЛЗ), чл.6, ал.3 от
ЗЛЗ

ПР0131ЗИ02
Уведомление за
определяне на
заместник

31_ЗЛЗ, чл.13, ал.4 от МЗ
ЗЛЗ

МЗ

МЗ

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път
Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЗ.
2. Изготвяне и утвърждаване на
проект за изменение и
допълнение на Наредба № 7 от 1
март 2005 г. за изискванията
към дейността на лицата, които
упражняват неконвенционални
методи за благоприятно
въздействие върху
индивидуалното здраве.
3. Създаване на техническа
възможност за подаване на
сведения по електронен път.
1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЗО.
2. Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.
1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЗО.
2. Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.

31.03.2010 г.

Изпълнена.

30.10.2010 г.

Приет е ЗИД на ЗЗ,
обн. ДВ, бр.98,
2010 г.

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

30.06.2010 г.

Изпълнена.
Виж т.89.

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.
30.06.2010 г.

Забавена
В процес на
изпълнение.

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.
Т.1 от мярката е
изпълнена с
приемането на §75
в ПЗР на ЗИД на
ЗЛЗ, обн. ДВ бр.98
от 2010 г. в сила
от 30.09.2011
Забавена.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

Изпълнена.
Виж т.89.

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1.

Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ.
Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.

15.12.2010 г.

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ.
2. Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.

15.12.2010 г.

Изпълнена.
Виж т.97

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

2.

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

12
99.

ПР0131ЗИ03П01
Заявление за
регистрация на хоспис и
заведение за
извънболнична помощ

100. ПР0131ЗИ04П02
Уведомление за
настъпили промени в
регистрацията на
лечебното заведение

31_ЗЛЗ, чл.40, ал.1 от МЗ
ЗЛЗ

31_ЗЛЗ, чл.43 от ЗЛЗ

101. ПР0131ЗИ05 Заявление
31_ЗЛЗ, чл.47 от ЗЛЗ
за разрешение за
осъществяване на
дейност на лечебни
заведения за болнична
помощ
102. ПР0131ЗИ06
31_ЗЛЗ, чл.50 от ЗЛЗ
Уведомление за промяна
в регистрационна
информация

МЗ

МЗ

МЗ

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ.
2. Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.

15.12.2010 г.

Изпълнена.
Виж т.97

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ.
2. Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.

15.12.2010 г.

Изпълнена.
Виж т.97

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена по т.2.
В процес на
изпълнение.
Виж т. 77.

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ.
2. Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.

15.12.2010 г.

Изпълнена.
Виж т.97

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена
В процес на
изпълнение.
Виж т. 80.

Подаване на
сведения по
електронен и
мрежов път

1. Законодателна промяна:
изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ.
2. Създаване на техническа
възможност за електронно
подаване на сведения.

15.12.2010 г.

Изпълнена.
Виж т.97

30.09.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена
В процес на
изпълнение.
Виж т. 80.

ІV. Комплексна мярка
№

Код и име на
предложението

108. ПР0102ЗИ03П01
Заявление за издаване
на лиценз

Правно основание
02_Закон за
дружествата със
специална
инвестиционна цел,
чл. 11(1) от ЗДСИЦ и
чл. 9(1), 39, 40, 41,
42 и 43 от НАРЕДБА
№ 11 за лицензите за
извършване на
дейност като
регулиран пазар

Отговорна
институция
МФ, КФН

Тип
препоръка
Комплексна
мярка

Описание на предложението
1. Електронен обмен на информ.

Срок
31.12.2011 г.

между КФН и Агенция по
вписванията за получаване на
информация при извършване
на промяна в обстоятелств. по
партидите на дружествата.
2. Законодателна промяна: ЗИД
на ЗДСИЦ за получаване на
информация от Националната
агенция за приходите относно
данъчни задължения на ДСИЦ.

Нов срок
31.12.2013 г.

Статус
Изпълнена по т.1

Инфо от КФН:
Мярката по т.2 е
отложена за 2013г.
На 1.07.2011 г. е
публикувана
директива
2011/61/ЕС отн.
лицата, управляващи алтернативни
инвест. фондове,
чиито разпоредби
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31.12.2011 г.

3. Създаване на електронни връзки
между КФН и базите данни на
съдилищата и предоставяне на
съответните нива на достъп.

следва да се
транспонират в
ЗДКИСДПКИ със
срок на
транспониране в
българското
законодателство
22.07.2013 г. Обн.,
ДВ, бр. 109 от
20.12.2013 г.
Интересите на
капиталовия пазар
– както на
дружествата със
специална
инвестиционна
цел, така и на
инвеститорите,
изискват
значителна
промяна в ЗДСИЦ.
С оглед на това
КФН планира
след 1 януари
2014 г. да
предприеме
действия за
цялостни
изменения в
ЗДСИЦ, с които да
бъдат решени
множество
натрупани
практически
проблеми,
предизвикани от
недостатъчна или
частична
регламентация на
дейността на
ДСИЦ, както и да
изпълни
заложените в
Плана за действие
мерки.
Изменението на
ЗДСИЦ не е
предвидено в
нормативната
програма на КФН
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4. Преразглеждане и промяна на
вътрешните правила на КФН
относно предаване на
документите в един екземпляр,
вместо в оригинал и две копия.

Нов срок
31.12.2013 г.

5. Доработване на съществуващата
в КФН система за подаване на
интернет базирана информация.

109. ПР0102ЗИ05 Искане за
одобрение на КФН в
случай на промяна в
устава/ банката
депозитар/
обслужващото
дружество

02_Закон за
дружествата със
специална
инвестиционна цел,
чл. 15(2)

МФ, КФН

Комплексна
мярка

1. Доработване на съществуващата

в КФН система за подаване на
интернет базирана информация.

31.12.2011 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

за първо
полугодие на 2014
г.Изпълнена по
т.3
Изпълнена по т.4
Инфо от КФН по
т.5: Изпълнен е
първи етап от
изграждането и
внедряването на
инф. система.
Вторият етап,
който предвижда
възможността, чрез
която ще бъде
изпълнена мярката
е замразен
временно, поради
ограничен
финансов ресурс.
По т.1 Виж мярка
108, т. 5

V. Премахване на задължения за информиране
№

Код и име на
предложението

Правно основание

117. ПР0102ЗИ03 Уведомление 02_Закон за дружествата
към КФН за вписване в
със специална
търговския регистър
инвестиционна цел, чл.
5(4)

Отговорна
институция
МФ, КФН

Тип
препоръка
Премахване на
ЗИ

Описание на предложението
1. Законодателна промяна: ЗИД за
обединение на процедурите по
лицензиране и регистриране на
ДСИЦ.

Срок
30.06.2012 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

30.06.2012 г.

2. Подписване на споразумение за
служебна обмяна на информация
между КФН и Агенция по
31.12.2012 г.
вписванията във връзка с т.1.
3. Законодателна промяна: ЗИД на
ЗДСИЦ за отмяна на
задължението.

Статус
В процес на
изпълнение.
По т. 1 и 3 виж
т.108.
Т.2 е изпълнена.

15
VІ. Други – намаляване на честотата, опростяване на терминологията, разработване на инструкции
133. ПР0125ЗИ04 Подаване на
заявление за нов договор

25_ЗСН, чл.6(2) от
Наредба за придобиване
и отнемане…

МЗХ, д-я
„Хидромели
орации”

Опростяване на
терминологията
намаляване на
сложността на
нормативните
разпоредби

1. Нормативна промяна: изменение
на Наредбата, като
задължението се ограничи само
със заявление и констативен
протокол, а останалите
документи се съхраняват в
досието на сдружението или да
се събира служебна информация
от публичния регистър на
юридическите лица с
нестопанска цел.

31.12.2010 г.
Нов срок
31.12.2013 г.

Забавена.
Изготвен е ЗИД на
Закона за
сдруженията за
напояване, които
ще бъде внесен за
разглеждане от МС
през първото
полугодие на 2014
г. Виж т.19.
Разработен е
проект за
изменение и
допълнение на
Наредбата, който
ще бъде внесен за
разглеждане на
заседание на МС
през февруари
2014 г.

Отчет към 31.12.2013 г. на Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г.
N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

1.

1.2.1.

01_ЗДДС, Чл. 101 (5)

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление за промяна на електронния
адрес

Юни 2012 г.

Изпълнена.

НАП: Изпълнена. Съгласно ЗЕДЕП лицата могат да
заявят промяната на електронния си адрес по
ел.път, чрез електронен документ подписан с КЕП
на www.nap.bg.

2.

1.2.2.

01_ЗДДС, Чл. 104 (3) ПРАВИЛНИК НАП
за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност Чл. 75
(2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Искане за издаване на удостоверение за
доказване на регистрацията по този закон в
чужбина

Юни 2012 г.

Изпълнена.

3.

1.2.3.

01_ЗДДС, Чл. 105. (1)

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на уведомление при кражба,
Юни 2012 г.
загубване, повреждане или унищожаване на
удостоверението за регистрация

Изпълнена.

4.

1.2.4.

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за дерегистрация

5.

1.2.5.

01_ЗДДС, Чл. 109 (1), (2)
ПРАВИЛНИК за прилагане на
Закона за данък върху
добавената стойност Чл. 77 (1),
(2)
01_ЗДДС, Чл. 112 (3)

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

6.

1.2.6.

01_ЗДДС, Чл. 118. (1), (2), (4)
НАП
ПРАВИЛНИК за прилагане на
Закона за данък върху
добавената стойност Чл.1 (2), Чл.
26 (1)

Подаване на уведомление при кражба,
Юни 2012 г.
загубване, повреждане или унищожаване на
данъчен документ
Комплексната мярка:
Задължение за регистриране и отчитане на Юни 2012 г.
6.1. Подаване на сведения извършените доставки/продажби в
по електронен път
търговски обект чрез издаване на фискална
6.2. Промяна на сегмента касова бележка
на ЗИ

Изпълнена.
Услугата е
разработена и
внедрена от
01.11.2012 г.
Изпълнена.

НАП: Реализирана е специална електронна услуга
за подаване на искане за издаване на
удостоверение по ел.път, като на ред "други"
може да посочи този вид документ. Виж:
www.nap.bg.
НАП: Изпълнена. Съгласно ЗЕДЕП лицата могат да
подадат уведомлението по ел.път, чрез
електронен документ подписан с КЕП на
www.nap.bg
НАП: Препоръката ще доведе до намяляване на
времето за подаване на информацията, като бъдат
отчетени и съответните рискове и финансовите
ограничения. Ще бъде реализирана до края на
2012 г.
НАП: Изпълнена. Виж 1.2.3.

Изпълнена.

7.

1.2.9.

01_ЗДДС, Чл. 123. (1), (2)
ПРАВИЛНИК за прилагане на
Закона за данък върху
добавената стойност Чл.121 (8)

НАП

Разработване на
инструкции, указания или
насоки на достъпен за
потребителите език

Водене на регистър на стоките

Юни 2012 г.

8.

1.2.10.

01_ЗДДС, Чл. 124. (1) ПРАВИЛНИК НАП
за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност Чл.
113.

Разработване на
инструкции, указания или
насоки на достъпен за
потребителите език

Водене на дневник на покупките и дневник
на продажбите

9.

1.2.11.

01_ЗДДС, Чл. 143 (4) ПРАВИЛНИК НАП
за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност
Приложение 23

10.

1.2.13.

01_ЗДДС, Чл. 168. (1) ПРАВИЛНИК НАП
за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност
Чл.101 (1), (2), (3)

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

0

30.96%

10 468

30.96%

2 557

30.96%

45 837

14.92%

0

30.96%

НАП: Изпълнена.

3 956 940

12.50%

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

0

10.00%

Юни 2012 г.

Изпълнена.

НАП: В ППЗДДС изчерпателно са изброени
реквизитите на регистъра. НАП е разработила
софтуер за воденето на дневници заедно с
ръководство за потребителя.

6 704 712

10.00%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление подавано от дилъри на стоки Юни 2012 г.
втора употреба, произведения на
изкуството, предмети за колекции,
антикварни предмети, доставени му на
територията на страната или от територията
на друга държава членка (специален ред за
облагане на маржа на цената)

Изпълнена.

НАП: Изпълнена. Виж 1.2.3.

370

30.96%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на декларация при придобиване
на ново превозно средство или инцидентна
доставка

Изпълнена.

НАП: Изпълнена. Виж 1.2.3.

1 697

30.96%

Декември 2012 г.

Юни 2012 г.

* Абсолютната и относителната стойност на намалението на административната тежест (в лева и като процент), посочени в последните две колони на таблицата, трябва да се разглеждат задължително в комбинация. Формулата за определяне на административната
тежест включва брой фирми, изпълнили задължението през базовата календарна година. Когато нито една фирма не е изпълнила задължението през базовата година, стойността автоматично става нула, но това не означава, че задължението не създава тежест, защото
нормативното изискване за неговото изпълнение остава за следващите години. Затова, в случаите, когато абсолютната стойност в лева е 0, водещ трябва да бъде процентът на намаление на тежестта, който се постига с изпълнението на мярката.
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N по
ред

Nв
доклада

11.

1.2.14.

12.

1.2.15.

13.

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

01_ЗДДС, Чл. 173 (1), (2)
НАП
ПРАВИЛНИК за прилагане на
Закона за данък върху
добавената стойност Чл.107 (2),
(3)
01_ЗДДС, Чл. 118 (4) НАРЕДБА № НАП
Н-18 от 13.12.2006 г. за
регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства Чл. 19.
(2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Писмено искане за прилагане на нулева
данъчна ставка

Юни 2012 г.

Изпълнена.

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление за смяна на адреса на
търговския обект

Юни 2012 г.

Изпълнена.

1.2.16.

01_ЗДДС, Чл. 118 (4) НАРЕДБА № НАП
Н-18 от 13.12.2006 г. за
регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства Чл. 21.
(1), (3)

Премахване на ЗИ

Уведомление при загуба, повреда или
унищожаване на свидетелството за
ригестрация или паспорта на ФУ

Юни 2012 г.

Изпълнена.

НАП: изп. през 2010 г.

14.

1.2.17.

01_ЗДДС, Чл. 81(2) НАРЕДБА № Н- НАП
10 от 24.08.2006 г. за
възстановяване на платен данък
върху добавената стойност на
чуждестранни лица, които не са
установени на територията на
Общността Чл. 7. (1)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за регистрация като
агент за представителство на чуждестранно
лице

Юни 2012 г.

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

15.

2.2.1.

02_ЗДДФЛ, Чл. 50(1), (7), 51(1),
53(3)

Разработване на
инструкции, указания или
насоки на достъпен за
потребителите език

Подаване на Годишна данъчна декларация Юни 2012 г.
по чл. 50 ЗДДФЛ (за дължимите и внесените
данъци върху разходите по реда на Закона
за корпоративното подоходно облагане)

Изпълнена.

16.

3.2.1.

03_ЗКПО, Чл. 52 (1) (2), Чл. 53 (2) НАП

Разработване на
инструкции

Изготвяне и водене на данъчен
амортизационен план

Юни 2012 г.

Изпълнена.

17.

3.2.2.

03_ЗКПО, Чл. 92 (1) (3)

НАП

Комплексна мярка:
Подаване на годишна данъчна декларация и Юни 2012 г.
17.1. Промяна на сегмента годишния отчет за дейността
на ЗИ
17.2. Подаване на сведения
по електронен път
17.3. Разработване на
инструкции

18.

3.2.6.

03_ЗКПО, Чл. 201. (1)

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

19.

3.2.7.

03_ЗКПО, Чл. 259 (2) (3)

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

20.

4.2.1.

04_ДОПК, Чл. 77 (1)

НАП

НАП

Намаление*
на АТ(%)

0

13.64%

0

30.96%

0

100.00%

11

31.11%

НАП: Изпълнена. Всеки формуляр е придружен с
подробни указания за попълването му, както на
хартия, така и на Интернет страницата на
Агенцията -www.nra.bg. НАП системно предоставя
информация и разяснения в тази насока и
подробно информира клиентите си за всички
новости в данъчно-осигурителното
законодателство.
НАП: Изпълнена. НАП е разработила инструкции за
воденето на данъчен амортизационен план.

1 865 653

5.15%

1 032 919

4.83%

Изпълнена.

НАП: През 2009 г. е подписана инструкция за
съвместни действия между НАП и НСИ. ГОД се
подава или по електронен път в информационната
система на НСИ или на хартия в НАП заедно с ГДД.
Разработени са инструкции при попълването на
ГДД и на хартия, и по електронен път.

21 582 021

5.38%

Деклариране на обстоятелството, че лицето Юни 2012 г.
е внесло данък при източника

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

16 368

7.14%

Деклариране на данък върху дейността от
Юни 2012 г.
опериране на кораби и подаване на годишен
отчет за дейността
Комплексна мярка:
Подаване на уведомление при заличаване
Юни 2012 г.
20.1. Подаване на сведения на едноличен търговец, прекратяване на
по електронен път
юридическо лице - търговец и прехвърляне
20.2. Събиране на данни от на предприятие по чл. 15 от Търговския
други държавни органи
закон или при преобразуване по реда на
вместо от бизнеса
глава шестнадесета от ТЗ.

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

27

30.54%

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

89 600

3.23%
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НАП: Изпълнена.

Намаление* на АТ
(лв.)

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

21.

4.2.4.

04_ДОПК, Чл. 78. (1), (2)

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

22.

4.2.5.

04_ДОПК, Чл. 124 (3)

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

23.

4.2.6.

04_ДОПК, Чл. 129 (3)

НАП

24.

4.2.7.

04_ДОПК, чл. 140 (3)

25.

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

Уведомление до НАП при искане за
Юни 2012 г.
откриване на производство по
несъстоятелност
Деклариране имуществото, вида и размера Юни 2012 г.
на направените разходи, както и всички
източници на доходи, приходи, източници на
формиране на собствения капитал или на
безвъзмездно финансиране и техния размер

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

819

30.98%

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

366 825

12.94%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Искане за издаване на акт за прихващане

Юни 2012 г.

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

669 075

48.70%

НАП

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление за промяна на обстоятелствата Юни 2012 г.
по чл.136 и чл.138 от ДОПК

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

0

30.96%

4.2.8.

04_ДОПК, Чл. 183 (1),(3),(8),(9)
НАП
НАРЕДБА за определяне на
границите на коефициентите за
рентабилност, ефективност и
финансова автономност, на
изискванията към представяните
доказателства, особените случаи,
методите и начините за
определяне на коефициентите и
нетния паричен поток. Приета с
Чл. 2. (1)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Искане за разсрочено плащане на публични Юни 2012 г.
задължения

Изпълнена.

НАП: Изпълнена.

0

30.96%

26.

6.2.1.

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне и предаване на годишен доклад
за надвишени пределни количества и
извършени преноси на замърсители.

Юни 2012 г.

Изпълнена.

0

12.50%

27.

6.2.2.

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на компетентните органи на Юни 2013 г.
информацията, необходима за подготовка и
представяне на доклади в Европейската
комисия.

Изпълнена.

0

18.38%

28.

6.2.3.

МОСВ

Премахване на ЗИ

Създаване и поддържка на база данни с
Юни 2013 г.
представената в крайните или в междинните
звена информация.

Изпълнена.

0

100.00%

29.

6.2.4.

06_ЗООС, Чл. 22а (1), (2), Чл. 125
(1), т. 5, Чл. 125а, НАРЕДБА за
условията и реда за издаване на
комплексни разрешителни Чл.
20, чл.21
06_ЗООС, чл. 30 (2) НАРЕДБА за
организация на дейностите по
подготовка и представяне на
доклади в Комисията на ЕС за
прилагане на нормативни актове
от правото на ЕО в областта на
околната среда чл.7 (2), чл.8 (4),
чл. 12
06_ЗООС, чл. 30 (2) НАРЕДБА за
организация на дейностите по
подготовка и представяне на
доклади в Комисията на ЕС за
прилагане на нормативни актове
от правото на ЕО в областта на
околната среда чл.7 (2), чл.8 (4),
чл. 12
06_ЗООС, Чл. 95 (1) НАРЕДБА за
условията и реда за извършване
на оценка на въздействието
върху околната среда Чл. 4 (1), (2)

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Обявяване на инвестиционно намерение
пред компетентните органи

Изпълнена.

10 581

0.50%
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Юни 2012 г.

МОСВ: Изпълнена. Информацията се подава пред
компетентния орган по околна среда и по
електронен път.

N по
ред

Nв
доклада

Закон

30.

6.2.5.

06_ЗООС, Чл. 99 (7)

31.

6.2.6.

32.

6.2.7.

33.

6.2.8.

34.

35.

Отговорни
институции

МОСВ

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомяване на контролните органи при
Юни 2013 г.
промяна на възложителя на Решение по
ОВОС за инвестиционно предложение по чл.
81, ал. 1, т. 2 от ЗООС

Изпълнена.

МОСВ: Въведена система за електронно
деловодство. Документи, получени в МОСВ по
електронен път се завеждат.
Сключен е договор № Д-30-137/11.12.13 г. за ОП
"Създаване на модел на единна информационна
среда и архитектура за интегриране на електронни
административни услуги в МОСВ".

0

30.96%

06_ЗООС, чл. 99 (9) НАРЕДБА за МОСВ
условията и реда за извършване
на оценка на въздействието
върху околната среда чл.22а

Премахване на ЗИ

Искане за презаверяване на решение по
ОВОС, загубило правно действие

Юни 2012 г.

Изпълнена.

МОСВ: ЗИД на ЗООС, обн. ДВ, бр.32/24.04.2012 г.

0

100.00%

06_ЗООС, Чл. 103 (1), (2), (3) (4), МОСВ
Чл. 104 (6) НАРЕДБА за
предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията
от тях Чл. 3
06_ЗООС, Чл. 104 (1) чл.106 (1),
МОСВ
(2) чл.108 (1) (2), Чл. 110 (1), (2)
НАРЕДБА за предотвратяване на
големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на
последствията от тях Чл. 3

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомяване на министъра на МОСВ за
класифициране на предприятие

Юни 2013 г.

Изпълнена.

Услугата е въведена с чл.3, ал. 2 на Наредбата от
01.01.2013 г.

0

30.96%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за издаване на
разрешително

По 33.2: Декември 2014 33.1. Изпълнена.
г.
33.2. В процес на
изпълнение

МОСВ: Следва да се има предвид, че заявлението
не е самостоятелен документ, а към него са
приложени различни документи, което ще
затрудни допълнително възможността за
електронно подаване, както и че ще е необходимо
предоставянето на поне едно копие на хартиен
носител с цел осъществяване на обществен
достъп.
33.1. С приемането на ЗИД на ЗООС, обн. ДВ,
бр.32/24.04.2012 г. отпада разрешителния режим
по чл.104 и се заменя с уведомителен, поради
което общата административна тежест се
намалява с около 50%.
33.2. При транспонирането на Директива Севезо ІІІ
(2013-2014) може да се предвиди и възможност за
електронно подаване в съответствие с напредъка
по изграждане на е-правителство.
Сключен е договор № Д-30-137/11.12.13 г. за ОП
"Създаване на модел на единна информационна
среда и архитектура за интегриране на електронни
административни услуги в МОСВ".

84

1.95%

6.2.9.

06_ЗООС, Чл. 115 т.2; чл.116б
МОСВ
НАРЕДБА за предотвратяване на
големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на
последствията от тях чл.8, чл.10

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за преразглеждане
на разрешителното поради планирано
съществено изменение на предприятието
и/или съоръжението

По т.2: Декември 2014 г. 34.1. Изпълнена.
34.2. В процес на
изпълнение.

МОСВ: Виж т.6.2.8.

26

5.24%

6.2.10.

06_ЗООС, Чл. 116в НАРЕДБА за
предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията
от тях Чл. 9

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за преразглеждане
на разрешително поради актуализиране на
доклада за безопасност и аварийния план

По т.2: Декември 2014 г. 35.1. Изпълнена.
35.2. В процес на
изпълнение.

МОСВ: Виж т.6.2.8.

5

19.77%

МОСВ
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N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

36.

8.2.1.

08_ЗЧАВ, чл. 9а (4),(5),(10)
НАРЕДБА № 7 от 21.10.2003 г. за
норми за допустими емисии на
летливи органични съединения,
изпускани в околната среда,
главно в атмосферния въздух в
резултат на употребата на
разтворители в определени
инсталации чл. 28а (4), (5)

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Заявление за издаване на разрешение за
Декември 2013 г.
употреба на летливи органични съединения,
когато липсва техен икономически и
технически достъпен заместител

Изпълнена

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г., с който е включена разпоредба за
възможността за предоставяне на документи и
информация по ЗЧАВ по електронен път. Съгласно
въведения в ЗЧАВ нов чл. 30м всички документи
или информация по този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му могат да
бъдат предоставяни на хартиен носител и в
електронен формат (на магнитен, оптичен или
друг вид носител) или по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис и Закона за
електронното управление.
Въведена система за електронно деловодство.
Документи, получени в МОСВ по електронен път
се завеждат.
Сключен е договор № Д-30-137/11.12.13 г. за ОП
"Създаване на модел на единна информационна
среда и архитектура за интегриране на електронни
административни услуги в МОСВ".

37.

8.2.2.

МОСВ

Изготвяне и предоставяне на схеми за
намаляване на емисиите на ЛОС
Предоставяне на планове за управление на
разтворителите

Изпълнена

8.2.3.

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Декември 2013 г.

38.

Декември 2013 г.

Изпълнена

39.

8.2.4.
8.2.5.

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

41.

8.2.6.

08_ЗЧАВ, Чл. 11а, (1), (3) т.2 и (4)
НАРЕДБА за ограничаване
емисиите на летливи органични
съединения при употребата на
органични разтворители в
определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти чл. 8
(3), (4)

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на информация за консумация Декември 2013 г.
на разтворители
Информиране на контролните органи за
Декември 2013 г.
поява на икономически и технически
достъпни заместители на ЛОС
Подаване на заявление за разрешение за
Декември 2013 г.
употреба на точно определени количества
продукти

Изпълнена

40.

08_ЗЧАВ, Чл. 9 (1) НАРЕДБА № 7
от 21.10.2003 г. чл. 6(1)
08_ЗЧАВ, Чл. 9 (1) НАРЕДБА № 7
от 21.10.2003 г. чл. 20 (1), (5), (6)и
(10)
08_ЗЧАВ, Чл. 9 (1) НАРЕДБА № 7
от 21.10.2003 г. чл.20(8)
08_ЗЧАВ, Чл. 9 (1) НАРЕДБА № 7
от 21.10.2003 г. чл.28в(2)

42.

8.2.7.

08_ЗЧАВ, чл. 11а, ал. 1 НАРЕДБА МОСВ
за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения
при употребата на органични
разтворители в определени бои,
лакове и автореп. продукти Чл. 3.
(2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

43.

8.2.8.

08_ЗЧАВ, чл. 11а, ал. 1 НАРЕДБА МОСВ
за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения
при употребата на органични
разтворители в определени бои,
лакове и автореп. продукти Чл. 7
Чл. 9

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

МОСВ

МОСВ
МОСВ

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

0

12.50%

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.
МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.

4 097

20.57%

573

5.53%

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.
МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.

1 001

7.13%

0

12.93%

Изпълнена

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.

0

7.50%

Предоставяне на информация за пускане на Декември 2013 г.
пазара на продукти

Изпълнена

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.

1 766

15.44%

Предоставяне на информация за употреба на Декември 2013 г.
продукти съгласно Приложение 6

Изпълнена

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.

0

9.92%
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Изпълнена

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

44.

8.2.9.

08_ЗЧАВ, Чл. 16 (1)

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на протоколи

45.

8.2.10.

08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 1 НАРЕДБА за МОСВ
осъществяване на контрол и
управление на веществата, които
нарушават озоновия слой Чл. 15
(2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

46.

8.2.11.

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

47.

8.2.12.

08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 1 НАРЕДБА за МОСВ
осъществяване на контрол и
управление на веществата, които
нарушават озоновия слой Чл. 15
(2)
08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 1 НАРЕДБА за МОСВ
осъществяване на контрол и
управление на веществата, които
нарушават озоновия слой Чл. 18
(1)

48.

8.2.13.

08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 1 НАРЕДБА за МОСВ
осъществяване на контрол и
управление на веществата, които
нарушават озоновия слой Чл. 19
(1)

49.

8.2.16.

50.

8.2.17.

51.

8.2.18.

52.

8.2.19.

53.

8.2.20.

54.

8.2.21.

08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 2 НАРЕДБА за
установяване на мерки по
прилагане на Регламент (ЕО) №
842/2006 относно някои
флуорирани парникови газове
Чл. 33 (1)
08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 2 НАРЕДБА за
установяване на мерки по
прилагане на Регламент (ЕО) №
842/2006 относно някои
флуорирани парникови газове
Чл. 34
08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 2 НАРЕДБА за
установяване на мерки по
прилагане на Регламент (ЕО) №
842/2006 относно някои
флуорирани парникови газове
Чл. 35
08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 2 НАРЕДБА за
установяване на мерки по
прилагане на Регламент (ЕО) №
842/2006 относно някои
флуорирани парникови газове
Чл. 36
08_ЗЧАВ, чл. 17, ал. 2 НАРЕДБА за
установяване на мерки по
прилагане на Регламент (ЕО) №
842/2006 относно някои
флуорирани парникови газове
Чл. 37
08_ЗЧАВ, Чл. 18б (5) т.1

Срок

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

Изпълнена

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г. Виж т.8.2.1.

0

9.92%

Представяне на съпътстващи документи към Юни 2012 г.
митническа декларация при внос на
продукти или съоръжения използващи,
съдържащи или изработени с вещества,
нарушаващи озоновия слой

Изпълнена.

МОСВ: Наредбата е отменена и е заменена с
Наредба за установяване на мерки по прилагане
на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества,
които нарушават озоновия слой, в която са
заложени изисквания за подаване на сведения по
електронен и мрежов път.

0

15.44%

Представяне на съпътстващи документи към Юни 2012 г.
митническа декларация при износ на
продукти или съоръжения използващи,
съдържащи или изработени с вещества,
нарушаващи озоновия слой
Изготвяне на годишен отчет от ползватели
Декември 2013 г.
на вещества, които нарушават озоновия
слой

Изпълнена.

МОСВ: Наредбата е отменена. Виж предходната
т.8.2.10

0

10.30%

Изпълнена

МОСВ: Виж т.8.2.1 и т.8.2.10

79

3.44%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне на годишен отчет от
преработватели на вещества, които
нарушават озоновия слой

Изпълнена

МОСВ: Виж т.8.2.1 и т.8.2.10

3

3.79%

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне на годишен отчет за количествата Юни 2012 г.
флуорирани парникови газове.

Изпълнена.

МОСВ: предоставят се директно в ЕК по е-път.

8

3.96%

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне на годишен отчет

Декември 2013 г.

Изпълнена

МОСВ: Год. отчети могат да се изпращат по е-път
до РИОСВ.

427

4.07%

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне на годишен отчет

Декември 2013 г.

Изпълнена

МОСВ: МОСВ: Год. отчети могат да се изпращат по
е-път до РИОСВ.

4

3.96%

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне на годишен отчет

Декември 2013 г.

Изпълнена

МОСВ: Год. отчети могат да се изпращат по е-път
до РИОСВ.

1 433

4.07%

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне на годишен отчет

Декември 2013 г.

Изпълнена

МОСВ: МОСВ: Год. отчети могат да се изпращат по
е-път до РИОСВ.

53

4.04%

МОСВ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление на контролните органи при
промяна

Декември 2013 г.

Изпълнена.

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г.

0

30.96%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Декември 2013 г.

Статус
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Декември 2013 г.

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

55.

8.2.22.

08_ЗЧАВ, Чл. 30а (4)

МОСВ

56.

8.2.23.

08_ЗЧАВ, Чл. 30и (2)

МОСВ

57.

8.2.24.

08_ЗЧАВ, Чл. 30и (2)

МОСВ

58.

8.2.25.

08_ЗЧАВ, Чл. 30и (5)

МОСВ

59.

8.2.26.

60.

8.2.27.

08_ЗЧАВ, § 5 НАРЕДБА № 1 от
МОСВ
13.02.1998 г. за условията и реда
за утвърждаване на временни
норми за емисии на вредни
вещества, изпускани в
атмосферния въздух от
неподвижни действащи обекти
Чл. 4
08_ЗЧАВ,
§ 5 НАРЕДБА № 3 от
МОСВ
25.02.1998 г. за условията и реда
за утвърждаване на временни
норми за емисии на вредни
вещества, изпускани в
атмосферния въздух от
неподвижни действащи обекти,
свързани с националния горивноенергиен баланс на страната Чл.
3

61.

9.2.1.

09_ЗЗБУТ, Чл. 15 (1) ЗАПОВЕД № ГИТ
36 от 18.03.1998 г. за одобряване
на образец на декларация по чл.
15 от ЗЗБУТ

Промяна на сегмента на ЗИ Подаване на годишна декларация по чл. 15, Юни 2012 г.
ал. 1 ЗЗБУТ

Изпълнена.

62.

9.2.2.

09_ЗЗБУТ, Чл. 16 (3) 2 НАРЕДБА
МТСП
№ 5 от 20 Април 2006 Г. за
Осигуряване на ЗБУТ на
работниците по срочно трудово
правоотношение или временно
трудово правоотношение Чл.7(1)
2

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Декември 2012 г.

Изпълнена.

МТСП: Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 20 Април 2006 т. за осигуряване на
ЗЗБУТ на работниците по срочно трудово
правоотношение или временно трудово
правоотношение e утвърден от министъра на
труда и социалната политика и обнародвана в ДВ,
бр. 19 от 26.02.2013 г.

63.

9.2.5.

09_ЗЗБУТ, чл. 7 НАРЕДБА № 7 от
23.09.1999 г. за минималните
изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на
работните места и при
използване на работното
оборудване

МТСП

Промяна на сегмента на ЗИ Съставяне и обновяване на досие по чл. 10 Декември 2012 г.
от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за
минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните
места и при използване на работното
оборудване

Изпълнена.

64.

10.2.1.

10_КТ, Чл. 113 (8)

ГИТ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

В процес на
изпълнение.

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път
Премахване на ЗИ

Предоставяне на информация

Декември 2013 г.

Изпълнена.

Подаване на заявление за вписване в
регистър
Подаване на декларация за поддържане на
регистрация
Подаване на декларация за заличаване от
регистър
Подаване на документи за утвърждаване на
временни норми на емисии от
собствениците на обекти по Приложение 1

Декември 2014 г.

Планирана.

Декември 2014 г.

Планирана.

Декември 2014 г.

Планирана.

Декември 2013 г.

Изпълнена.

Премахване на ЗИ

Подаване на документи за утвърждаване на Декември 2013 г.
временни норми на емисии от
собствениците на всички топлоелектрически
централи с топлинна мощност над 50 МВт,
подаващи електроенергия в националната
единна електроенергийна система и
въведени в експлоатация или получили
решение по ОВОС към 1 юли 1998 г.

Изпълнена.

Уведомяване на предприятията, които
осигуряват временна заетост от страна на
ЮЛ, които ползват работещи

Предоставяне на информация на ИА "Главна Юни 2014 г.
инспекция по труда" за случаите, в които
работниците и служителите са дали съгласие
да работят повече от 48 часа седмично
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Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г.
МОСВ: Задължението ще се промени при промяна
на ЗЧАВ през 2014 г.
МОСВ: Задължението ще се промени при промяна
на ЗЧАВ през 2014 г.
МОСВ: Задължението ще се промени при промяна
на ЗЧАВ през 2014 г.
МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г.

0

15.44%

0

29.97%

0

29.97%

0

30.96%

0

100.00%

МОСВ: ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 102 от
21.12.2012г.

0

100.00%

9 416

0.50%

0

30.96%

МТСП: Наредба за изменение и допълнение на
Наредба 7 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на
работните места и при използване на работното
оборудване е утвърдена от министъра на труда и
социалната политика и министъра на
здравеопазването и с писмо изх. № 31-9 от
28.02.2013 г. е изпратена за обнародване в ДВ.

656 603

7.47%

ГИТ: В изпълнение на дейностите по обществена
поръчка с предмет: "Разработване и внедряване
на информационна система на ИА "ГИТ" се
разработва модул за приемане на информацията
по електронен път, който ще бъде внедрен до
края на 2014 г.

0

37.33%

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

65.

10.2.2.

10_КТ, Чл. 136а

ГИТ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомяване на ГИТ за удължаване на
работното време

Юни 2014 г.

В процес на
изпълнение.

ГИТ: В изпълнение на дейностите по обществена
поръчка с предмет: "Разработване и внедряване
на информационна система на ИА "ГИТ" се
разработва модул за приемане на информацията
по електронен път, който ще бъде внедрен до
края на 2014 г.

0

30.96%

66.

10.2.3.

10_КТ, Чл. 140а (5)

ГИТ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на ИА ГИТ на информация за
брой работници и служители полагащи
нощен труд, нощни часове, както и за
предприетите мерки за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд

Юни 2014 г.

В процес на
изпълнение.

ГИТ: В изпълнение на дейностите по обществена
поръчка с предмет: "Разработване и внедряване
на информационна система на ИА "ГИТ" се
разработва модул за приемане на информацията
по електронен път, който ще бъде внедрен до
края на 2014 г.

0

29.07%

67.

10.2.4.

10_КТ, Чл. 303 (4) НАРЕДБА № 6 ГИТ
от 24.07.2006 г. за условията и
реда за даване на разрешения за
работа на лица, ненавършили 18
години Чл. 15,16

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Молба за получаване на разрешение за
Юни 2014 г.
постъпване на работа на лице, на възраст от
16 до 18 години

В процес на
изпълнение.

ГИТ: В изпълнение на дейностите по обществена
поръчка с предмет: "Разработване и внедряване
на информационна система на ИА "ГИТ" се
разработва електронноадминистративна услуга,
която ще бъде внедрена до края на 2014 г..

15 499

19.06%

68.

11.2.1.

11_КСО, чл.4 (3) НАРЕДБА за
НАП
обществено осигуряване на
самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа
в чужбина Чл. 1 (1) (2) (3)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Регистрация на самоосигуряващ се и избор Юни 2012 г.
на вид осигуряване за самоосигуряващи се
лица, на лица, работещи без трудово или
служебно правоотношение и на лицата,
изпратени на работа в чужбина от български
работодател или с посредничество на
българска организация - при започване на
дейността.

Изпълнена.

НАП: Виж т.1.2.1.

202 381

37.50%

69.

11.2.2.

11_КСО, чл.4 (3) НАРЕДБА за
НАП
обществено осигуряване на
самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа
в чужбина Чл. 1 (1) (2) (3)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Регистрация на самоосигуряващ се и избор Юни 2012 г.
на вид осигуряване за самоосигуряващи се
лица, на лица, работещи без трудово или
служебно правоотношение и на лицата,
изпратени на работа в чужбина от български
работодател или с посредничество на
българска организация - при прекъсване,
възобновяване и прекратяване на дейността.

Изпълнена.

НОИ: Адресат е НАП.
НАП: Виж т.1.2.1.

202 381

37.50%

70.

11.2.3.

11_КСО, чл. 4 (5), (8) НАРЕДБА за НОИ
обществено осигуряване на
самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа
в чужбина Чл. 7 (1) (2), 19

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Искане за издаване на осигурителна книжка. Декември 2012 г.

Изпълнена.

Изпълнена.

148 477

30.96%

71.

11.2.4.

11_КСО, чл.5 (4) НАРЕДБА № Н-8 НАП, НОИ
от 29.12.2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни
от работодателите,
осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица Чл. 2
(1), (2)

Оптимизиране и
Периодично предоставяне на НАП на данни Декември 2014 г.
прецизиране на процеса на за осигурителния доход, дължимите
предоставяне на данни за осигурителни вноски и др.
осигурителния доход и др.

Изпълнена.

НАП: Оптимизиране и прецизиране на процеса на
предоставяне на данни за осигурителния доход и
др. в периода 2012-2014 г. на ниво база данни ИС
на НАП и ИС на НОИ обменят ежедневно
информация за осигурителния доход на лицата за
всички месеци от 1997-2013 г. вкл.

124 388 907

66.66%
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N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

72.

11.2.5.

11_КСО, чл.7 (9) чл.111 (1)

МТСП

73.

11.2.6.

11_КСО, чл.40 (5) НАРЕДБА за
НОИ, МЗ,
изчисляване и изплащане на
МТСП
паричните обезщетения и
помощи от държавното
обществено осигуряване Чл. 9 (1)
(3)

74.

11.2.7.

11_КСО, чл.40 (5) чл. 57 (3) чл.63
чл.66, т.3 НАРЕДБА (1) за
изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и
помощи от държавното
обществено осигуряване;
НАРЕДБА (2) за установяване,
разследване, регистриране и
отчитане на трудовите
злополуки; НАРЕДБА (3) за реда
за съобщаване, регистриране,
потвъ Н1 - Чл. 9 (1) 10 (1) ,11, 8 ;
Н2 - Чл. 4; Н3 - Чл. 6(8)

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

Премахване на ЗИ

Декларация от осигурителя, че са внесени
Декември 2012 г.
дължимите осигурителни вноски върху суми
за изплащане на трудови възнаграждения.

Изпълнена.

Член 7, ал. 9 и чл. 111 от Кодекса за социално
осигуряване са отменени със Закона за изменение
и допълнение на Закона за данъка върху
добавената стойност – обн., ДВ, бр. 94 от
30.11.2012г.

37 686 528

100.00%

Премахване на ЗИ

Водене на дневник за документи за
отпускане и изчисляване на парични
обезщетения и помощи на осигурените и
проверка дали документите са издадени в
съответствие с нормативноустановените
изисквания (дневник на болничните)

Декември 2014 г.

Планирана.

НОИ: Приема изпълнението до края на 2014 г.
Адресати на препоръките са НОИ, МЗ, МТСП,
НЗОК, БЛС.
Поради изменение на чл. 40а, 48б и 52б от КСО, в
сила от 01.01.2013 г. се налага преразглеждане на
мярката с оглед нейното отпадане.

38 214 008

100.00%

Представяне пред ТП на НОИ на документи
за отпускане и изчисляване на парични
обезщетения и помощи на осигурените
(болнични)

Декември 2014 г.

В процес на
изпълнение.

НОИ: Приема изпълнението до края на 2014 г.
Необходимо съдействие от МЗ, МТСП, МТИТС,
НЗОК. Съгласуване и с БЛС.
Създадена е междуведомствена работна група с
представители на посочените институции.
В края на 2013 г. е приета законовата рамка за
създаване електронен регистър на болничните
листове и задължението за подаване на
информация в него. Разработват се проекти на
подзаконови нормативни актове и задание за
разработване на информационна система на
регистъра.
С § 4 от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2014 г. (обн. в ДВ, брой 106 от
10.12.2013 г.) са направени изменения и
допълнения в Кодекса за социално осигуряване и
в Закона за здравето. В чл. 33, ал. 5 от Кодекса за
социално осигуряване се създава т.12, в сила от 1
януари 2014 г., съгласно която НОИ създава и
поддържа електронен регистър на болничните
листове и решенията по обжалването им. В Закона
НОИ: Изпълнена относно част от
документите.През 2012 г. е отменено изискването
за представяне на удостоверение за раждане на
детето и изискването за вписване на
законоустановеното работно време.Обсъжда се
намаляване обема на изискваната информация.
Целесъобразно е изпълнението на мярка 75.1 да
бъде обвързано с изпълнението на мярка 74.1.

66 441 159

90.00%

2 356 402

50.37%

НОИ: Изпълнена относно част от документите.
През 2012 г. отпадна изискването за попълване на
реквизита - законоустановеното работно време.
Обсъжда се намаляване обема на изискваната
информация. Целесъобразно е изпълнението на
мярка 76.1 да бъде обвързано с изпълнението на
мярка 74.1.

560 664

50.79%

НОИ, МЗ,
Комплексна мярка:
МТСП,
74.1. Подаване на сведения
МТИТС, НЗОК по електронен път
74.2. Опростяване на
терминологията

75. 11.2.10. 11_КСО, чл. 50 (1) чл.51 НАРЕДБА НОИ
за изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и
помощи от държавното
обществено осигуряване Чл. 4

Комплексна мярка:
75.1. Подаване на сведения
по електронен път
75.2. Намаляване на обема
на изискваната
информация

Попълване на данни от осигурителя относно Декември 2014 г.
правото на паричните обезщетения при
бременност и раждане на основание чл. 50,
ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410
календарни дни (Заявление-декларация по
приложение 2 на НИИПОПДОО)

В процес на
изпълнение.

76. 11.2.13. 11_КСО, чл. 50 (6) НАРЕДБА за
изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и
помощи от държавното
обществено осигуряване Чл. 4а

Комплексна мярка:
76.1. Подаване на сведения
по електронен път
76.2. Намаляване на обема
на изискваната
информация

Попълване на данни от осигурителя
(самоосигуряващия се) относно правото на
парично обезщетение при раждане на дете
на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15
календарни дни (Заявление-декларация по
приложение 13 на НИИПОПДОО)

В процес на
изпълнение.

НОИ

Информация от съответните институции
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Декември 2014 г.

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

77. 11.2.16. 11_КСО, чл. 50 (7) НАРЕДБА за
изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и
помощи от държавното
обществено осигуряване Чл. 4б

НОИ

78. 11.2.19. 11_КСО, чл.53 НАРЕДБА за
изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и
помощи от държавното
обществено осигуряване Чл. 5

НОИ

79. 11.2.22. 11_КСО, чл.54 НАРЕДБА за
изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и
помощи от държавното
обществено осигуряване Чл. 5

НОИ

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Информация от съответните институции

Попълване на данни от осигурителя
Декември 2014 г.
(самоосигуряващия се) относно правото на
парично обезщетение при раждане на дете
на основание чл. 50, ал. 7 КСО след
навършване на 6-месечна възраст на детето
за остатъка до 410 календарни дни
(Заявление-декларация по приложение 14
на НИИПОПДОО)
Комплексна мярка:
Попълване на данни от осигурителя
Декември 2014 г.
78.1. Подаване на сведения (самоосигуряващия се) относно правото на
по електронен път
паричните обезщетения за отглеждане на
78.2. Намаляване обема на малко дете (Заявление-декларация по
изискваната информа-ция приложение 3 на НИИПОПДОО) на
основание чл. 53 КСО

В процес на
изпълнение.

Комплексна мярка:
79.1. Подаване на сведения
по електронен път
79.2. Намаляване обема на
изискваната информа-ция

Попълване на данни от осигурителя
(самоосигуряващия се) относно правото на
паричните обезщетения за отглеждане на
малко дете (Заявление-декларация по
приложение 4 на НИИПОПДОО) на
основание чл. 54 КСО

Декември 2014 г.

В процес на
изпълнение.

80. 11.2.25. 11_КСО, чл.57 (1) (3) НАРЕДБА за НОИ
установяване, разследване,
регистриране и отчитане на
трудовите злополуки 3 (1) (2) (4)
(5)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Деклариране на трудова злополука

Декември 2014 г.

В процес на
изпълнение.

НОИ: Само относно подаване декларацията за
трудова злополука, при запазване и на хартиения
способ. Засегнатият брой субекти и честотата на
злополуките няма да оправдаят разходите и няма
да облекчат съществено целия процес по
определяне характера, признаване и установяване
последствията от злополуката. Процесът е дълъг и
съпътстван от последващо попълване и
представяне на други документи с различен
източник и естество.

81. 11.2.28. 11_КСО, чл.57 (3) НАРЕДБА за
МТСП
установяване, разследване,
регистриране и отчитане на
трудовите злополуки Чл. 14, 3(2)

Разработване на подробни Поддържане на регистър за трудовите
указания или насоки на
злополуки
достъпен за потребителите
език

Декември 2012 г.

Изпълнена.

Тъй като НОИ е разработил и публикувал
подробни указания на своя официален сайт, за
МТСП остава като задължение да осигури
препращане от своя сайт към сайта на НОИ за
повече информация по тези въпроси.
МТСП: Препращането от сайта на МТСП към
указанията на сайта на НОИ е осъществено.

82. 11.2.29. 11_КСО, чл.62 (2), чл.63 НАРЕДБА МЗ
за реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване,
обжалване и отчитане на
професионалните болести Чл. 6
(4) (7)

Разработване на подробни Изготвяне и представяне на документи във Декември 2012 г.
указания или насоки на
връзка с проучвания на ТП на НОИ на случаи
достъпен за потребителите на професионално заболяване
език

Изпълнена.

83. 11.2.30. 11_КСО, чл.63 НАРЕДБА за реда
за съобщаване, регистриране,
потвърждаване, обжалване и
отчитане на професионалните
болести Чл. 4 (1) (2) (4)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изпълнена.

Тъй като НОИ е разработил и публикувал
подробни указания на своя официален сайт, за МЗ
остава като задължение да осигури препращане от
своя сайт към сайта на НОИ за повече информация
по тези въпроси.
МЗ:Препращане от сайта на МЗ към указанията на
сайта на НОИ e осъществено.
НОИ: Адресати са МЗ, МТСП и НОИ. Възможността
за подаване по електронна поща, подписано със
сертификат съществува. Поради изключително
малкия брой случаи не е оправдано
разработването на отделен портал.

НОИ

Комплексна мярка:
77.1. Подаване на сведения
по електронен път
77.2. Намаляване на обема
на изискваната
информация

Статус

Изпращане на бързо известие за съмнение
за професионална болест
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Юни 2012 г.

В процес на
изпълнение.

НОИ: Изпълнена относно част от документите.
През 2012 г. е отменено изискването за
представяне на удостоверение за раждане на
детето и изискването за вписване на
законоустановеното работно време. Обсъжда се
намаляване обема на изискваната информация.
Целесъобразно е изпълнението на мярка 77.1 да
бъде обвързано с изпълнението на мярка 74.1.
НОИ: Изпълнена относно част от документите.
През 2012 г. е отменено изискването за
представяне на удостоверение за раждане на
детето.Обсъжда се намаляване обема на
изискваната информация. Целесъобразно е
изпълнението на мярка 78.1 да бъде обвързано с
изпълнението на мярка 74.1.
НОИ: Изпълнена относно част от документите.
През 2012 г. е отменено изискването за
представяне на удостоверение за раждане на
детето.Обсъжда се намаляване обема на
изискваната информация. Целесъобразно е
изпълнението на мярка 79.1 да бъде обвързано с
изпълнението на мярка 74.1.

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

1 134

52.57%

1 532 082

50.59%

348 414

51.14%

9 050

30.96%

465 443

10.00%

125

4.33%

285

31.00%

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

84. 11.2.31. 11_КСО, чл.66, т.1, б)
НОИ
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г.
за приемане и съхраняване на
разплащателните ведомости на
прекратени осигурители без
правоприемник

Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Уведомяване на ТП на НОИ за ликвидация на Декември 2014 г.
предприятие

Изпълнена.

Разпоредбата е отменена от 01.01.2014 г.
Уведомление не се изисква.

85. 11.2.32. 11_КСО, чл. 122 г , Чл. 123н

КФН

Премахване на ЗИ

Предоставяне на заверен препис от
удостоверението за вписване в Търговски
регистър на КФН

Юни 2013 г.

Изпълнена.

86. 11.2.33. 11_КСО, чл. 180(1),(2) НАРЕДБА
№ 6 от 13.07.2004 г. за реда за
инвестиране на активите на
фондовете за ДПО в
чуждестранни ЦК, за видовете
чуждестранни ЦК, изискванията
към тях и регулираните пазари,
на които те се търгуват чл. 3(3)

КФН

Премахване на ЗИ

Представяне на зам. председателя на КФН
Юни 2012 г.
на правила за инвестициите в чуждестранни
ценни книжа за всеки управляван пенсионен
фонд

87. 11.2.34. 11_КСО, чл. 180(1),(2) НАРЕДБА
№ 6 от 13.07.2004 г. за реда за
инвестиране на активите на
фондовете за ДПО в
чуждестранни ЦК, за видовете
чуждестранни ЦК, изискванията
към тях и регулираните пазари,
на които те се търгуват чл. 5

КФН

Премахване на ЗИ

Представяне на зам.-председателя на КФН
на справки за инвестираните активи в
чуждестранни ценни книжа поотделно за
всеки управляван пенсионен фонд

88.

13.2.1.

13_ЗЕ, Чл.9, ал.1, 2

МИЕ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготване и предаване на планове за за
Декември 2013 г.
рехабилитация, за предприемане на мерки Нов срок: Декември
за подобряване ефективността на
2014 г.
съществуващите производствени мощности
и мрежи, за изграждане при минимални
разходи на нови мощности и мрежи

89.

13.2.2.

13_ЗЕ, Чл.9, ал. 1, 1, ал.2, ал.3
МИЕ
НАРЕДБА № РД-16-996 от
31.10.2007 г. за съдържанието,
структурата, условията и реда за
представяне на информация от
предприятията, които
осъществяват дейности по добив
на енергийни ресурси,
преработка и търговия с горива,
преобразуване, пренос,
разпределе Чл.2, Чл.3 (1)

Комплексна мярка:
Изготвяне и представяне на прогнозна
89.1. Подаване на сведения информация
по електронен път
89.2. Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Декември 2013 г.
Нов срок: Декември
2014 г.

Планирана.

90.

13.2.5.

13_ЗЕ, Чл. 9 (1), (3) НАРЕДБА №
РД-16-996 от 31.10.2007 г. Чл.2,
Чл.3 (1)

Комплексна мярка:
Изготвяне и предаване на отчетна
90.1. Подаване на сведения информация
по електронен път
90.2. Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Декември 2013 г.
Нов срок: Декември
2014 г.

Планирана.

МИЕ
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Юни 2012 г.

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

71 229

100.00%

Разпоредбата на чл. 122г, ал.2 от КСО е заличена
от КСО, ДВ, бр.109 2013 г., ПЗР § 86 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми
и други предприятия за колективно инвестиране.

0

100.00%

Изпълнена.

НОИ препраща към КФН.
КФН - отпаднало е основанието за наредбата и тя
не следва да се прилага.

0

100.00%

Изпълнена.

НОИ препраща към КФН.
КФН - отпаднало е основанието за наредбата и тя
не следва да се прилага.

0

100.00%

0

7.56%

89.1 Инициирани са действия по реализиране на
проект, чието изпълнение ще създаде възможност
за последващо подаване на информацията по
електронен път.
89.2 Неприложимо поради спецификата на
информацията, която се подава от бизнеса към
МИЕ и към другите държавни ведомства

20 510

8.89%

90.1 Инициирани са действия по реализиране на
проект, чието изпълнение ще създаде възможност
за последващо подаване на информацията по
електронен път.
90.2 Неприложимо поради спецификата на
информацията, която се подава от бизнеса към
МИЕ и към другите държавни ведомства

15 067

7.19%

Планирана.

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

91.

13.2.8.

13_ЗЕ, Чл. 9, ал. 3 НАРЕДБА № РД- МИЕ
16-996 от 31.10.2007 г. Чл.21

Премахване на ЗИ

Изискванията по опазване на околната среда Декември 2013 г.

Изпълнена

Изпълнена - чл.21 е отменен (Отм. - ДВ, бр. 74 от
2013 г. , в сила от 23.08.2013 г.)

0

6.00%

92.

13.2.9.

13_ЗЕ, Чл. 36, ал.3

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

217

5.17%

93. 13.2.10. 13_ЗЕ, Чл. 36, ал.3 НАРЕДБА за
ДКЕВР
регулиране на цените на
природния газ, приета с ПМС №
131 от 15.06.2004 г. Чл.3 (1), Чл.26

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за утвърждаване на
необходими приходи, цени и тарифни
структури
Подаване на информация при извършване
на регулаторен преглед

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

0

10.73%

94. 13.2.11. 13_ЗЕ, Чл. 36, ал.3 НАРЕДБА за
регулиране на цените на
природния газ, приета с ПМС №
131 от 15.06.2004 г. Чл.26б
95. 13.2.12. 13_ЗЕ, Чл. 38 (1)

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за утвърждаване на
коригирани приходи и/или цени

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

0

32.73%

ДКЕВР

Предаване на годишен финансов отчет и
отчетна информация по видове дейности

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път.

20 802

100.00%

96. 13.2.13. 13_ЗЕ, Чл. 40 (1), Чл. 41 (1), (2)
НАРЕДБА за лицензиране на
дейностите в енергетиката
(редакция от 05.02.2008 г.)
Приета с ПМС № 124 от
11.06.2004 г. Чл.13

ДКЕВР

Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса
Комплексна мярка:
96.1. Подаване на сведения
по електронен път
96.2. Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Подаване на заявление за откриване на
процедура за издаване на лицензия

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Няма изградена информ. система. Предвижда се в
бъдеще.

387

6.48%

97. 13.2.16. 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за
ДКЕВР
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г., Чл.19, Чл. 21

Комплексна мярка:
Подаване на заявление за издаване на
97.1. Подаване на сведения лицензия преди изграждането на
по електронен път
енергийния обект
97.2. Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Няма изградена информ. система. Предвижда се в
бъдеще.

249

6.08%

98. 13.2.19. 13_ЗЕ, Чл. 47 (2) НАРЕДБА за
ДКЕВР
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г., НАРЕДБА №
6 Чл.36 (1), Чл.37 (1); Чл.48,49,51

Комплексна мярка:
Подаване на заявление за издаване на
98.1. Подаване на сведения лицензия чрез конкурс
по електронен път
98.2. Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

438

8.28%

99. 13.2.22. 13_ЗЕ, Чл. 51 (1), (5) НАРЕДБА за ДКЕВР
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г., Чл.59 (2), Чл.
61(1), (2)

Комплексна мярка:
Подаване на искане за изменение и/или
99.1. Подаване на сведения допълнение на лицензия при извеждане от
по електронен път
експоатация
99.2. Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Няма изградена информ. система. Предвижда се в
бъдеще.

54

16.91%

Комплексна мярка:
100.1. Подаване на
сведения по електронен
път
100.2. Събиране на данни
от други държавни органи
вместо от бизнеса
Комплексна мярка:
101.1. Подаване на
сведения по електронен
път
101.2. Събиране на данни
от други държавни органи
вместо от бизнеса

Подаване на искане за прекратяване на
лицензия

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Няма изградена информ. система. Предвижда се в
бъдеще.

30

45.84%

Подаване на заявление до комисията за
продължаване на срока на лицензията

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Няма изградена информ. система. Предвижда се в
бъдеще.

0

49.27%

100. 13.2.25. 13_ЗЕ, Чл. 55 (1), Чл. 58 (1)
НАРЕДБА за лицензиране на
дейностите в енергетиката
(редакция от 05.02.2008 г.)
Приета с ПМС № 124 от
11.06.2004 г., Чл. 68(1), (2)

ДКЕВР

101. 13.2.28. 13_ЗЕ, Чл. 56 (1) НАРЕДБА за
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г., Чл. 64(1),
(2),(3)

ДКЕВР
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N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

102. 13.2.31. 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за
лицензиране на дейностите в
енергетиката, приета с ПМС
№124 от 11.06.2004 г. чл.21(1)

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Представяне на документи от лицето,
получило лицензия преди изграждането на
енергийния обект при въвеждането му в
ескпоатация

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Няма изградена информ. система. Предвижда се в
бъдеще.

258

6.88%

103. 13.2.32. 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г., Чл.51 (1)
104. 13.2.33. 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г. Чл.57
105. 13.2.34. 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г., Чл.82 (1)
106. 13.2.35. 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за
лицензиране на дейностите в
енергетиката (редакция от
05.02.2008 г.) Приета с ПМС №
124 от 11.06.2004 г., Чл.112
107. 13.2.40. 13_ЗЕ, чл. 83 ПРАВИЛА за
измерване на количеството
електрическа енергия Чл. 39(7)

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Ежегодно предоствяне на информация на
ДКЕВР

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

258

6.09%

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за извършването на Декември 2013 г.
сделки на разпореждане с незавършени
Нов срок: Юни 2014 г.
обекти на строителство или с имущество

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

0

5.32%

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за разрешение по
чл.82, ал.1 от НАРЕДБА за лицензиране на
дейностите в енергетиката

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

11

4.56%

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за промяна на
обстоятелствата, подлежащи на вписване в
публичните регистри

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път.

0

26.86%

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомяване при установяване на загуба на Декември 2013 г.
данни от измерване или неточни данни от
Нов срок: Юни 2014 г.
измервателната система

Планирана.

0

32.73%

108. 13.2.41. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
69
109. 13.2.42. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на отчетни данни на
електроенергийния системен оператор

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

10.58%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на прогнозни данни за целите Декември 2013 г.
на инвестиционното планиране
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

12.11%

110. 13.2.43. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за
управление на
електроенергийната система

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на електроенергийния
оператор на прогнозни данни за целите на
годишното и/или месечното планиране

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

13.02%

111. 13.2.44. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
75
112. 13.2.45. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
76 (2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изпращане на нови данни при промяна на
Декември 2013 г.
месечните прогнозни данни от ползвател на Нов срок: Юни 2014 г.
електропреносната мрежа

Планирана.

0

47.19%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

32.73%

113. 13.2.46. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
76 (3)
114. 13.2.47. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
87

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомяване на електроенергийния
системен оператор от разпределителните
предприятия и потребителите,
присъединени към електропреносната
мрежа за дните на максимално и
минимално натоварване
Представяне на електроенергийния
системен оператор на информация от
пазарните участници - ползватели на
електропреносната мрежа
Предоставяне за целите на годишното и
месечното планиране на месечни данни за
следващата година на електроенергийния
системен оператор

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

16.41%

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

0.94%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път
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115. 13.2.48. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
87 (5)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

116. 13.2.49. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
89 (2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

117. 13.2.50. 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за ДКЕВР
управление на
електроенергийната система Чл.
201 т. 2

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

Информиране на електроенергийния
системен оператор за възникнали
изменения в информацията предоставена за
целите на годишното и месечното
планиране
Заявяване на предложения за балансиране
от ползвателите-производители,
ползвателите-потребители и общественият
доставчик пред електроенергийния
системен оператор

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

5.42%

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

3.59%

Комплексна мярка:
117.1. Подаване на
сведения по електронен
път
117.2. Събиране на данни
от други държавни органи
вместо от бизнеса
Комплексна мярка:
118.1. Подаване на
сведения по електронен
път
118.2. Събиране на данни
от други държавни органи
вместо от бизнеса
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на молба до ДКЕВР с копие до
електроенергийния системен оператор за
освобождаване от задължение за
изпълнението на определени условия от
ползвател на електропреносната мрежа

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

0

36.79%

Предоставяне на информация за планиране Декември 2013 г.
на развитието на преносната електрическа Нов срок: Юни 2014 г.
мрежа

Планирана.

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

72

27.57%

Предаване на месечни данни за следващата Декември 2013 г.
година на разпределителното предприятие Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Принципно е приемливо.

75

16.41%

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Принципно е приемливо.

0

12.50%

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Разработване на годишна програма и
графици за техническо обслужване и
планови ремонти на съоръженията на
електроразпределителната мрежа
Изпращане на електроенергийния системен
оператор на заявките за техническо
обслужване и ремонти на съоръжения

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Принципно е приемливо.

43

60.22%

ДКЕВР

Комплексна мярка:
122.1. Подаване на
сведения по електронен
път
122.2. Събиране на данни
от други държавни органи
вместо от бизнеса
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на информация за събитията, Декември 2013 г.
регистрирани в бюлетина за нарушенията на Нов срок: Юни 2014 г.
нормалната работа на съоръженията

Планирана.
Извършва се и в
момента по емейл.

Принципно е приемливо.

0

86.96%

Уведомяване на ТДУ при електроенергийния Декември 2013 г.
системен оператор за съгласуване на
Нов срок: Юни 2014 г.
изискваните мерки

Принципно е приемливо.

0

32.73%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на писмено уведомление за
съгласуване на плана за възстановяване на
електроенергийната система

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.
Извършва се и в
момента по емейл.
Планирана.

Принципно е приемливо.

0

32.73%

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Отправяне на мотивирано предложение за
промени в плана за възстановяване на
електроенергийната система

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Принципно е приемливо.

0

30.14%

118. 13.2.53. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА ДКЕВР
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл.12

119. 13.2.56. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл.13
120. 13.2.57. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл.44, Чл.45
121. 13.2.58. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл.49
122. 13.2.59. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл.89 (2)

Име на ЗИ

ДКЕВР

123. 13.2.62. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА ДКЕВР
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл. 90.
124. 13.2.63. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА ДКЕВР
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл. 95. (1)
125. 13.2.64. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА ДКЕВР
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл. 95 (2)
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126. 13.2.65. 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА ДКЕВР
за управление на
електроразпределителните
мрежи Чл.97
127. 13.2.66. 13_ЗЕ, чл. 85, ал. 2 и чл. 128
ДА ДРВВЗ
НАРЕДБА № 11 от 10.06.2004 г. за МС
резерви от горива, Чл.16 (2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изработване и изпращане на местен план за Декември 2013 г.
действията на оперативния персонал
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление при промяна на договорените Декември 2013 г.
количества и студен резерв
Нов срок: Декември
2014 г.

128. 13.2.67. 13_ЗЕ, чл. 85, ал. 2 и чл. 128
ДА ДРВВЗ
НАРЕДБА № 11 от 10.06.2004 г. за МС
резерви от горива, Чл. 21. (1)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление при започване на използване
на резервите от горива

Декември 2013 г.
Нов срок: Декември
2014 г.

129. 13.2.68. 13_ЗЕ, Чл. 90

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни
планова за развитие на разпределетилната
мрежа от разпределителните предприятия

Декември 2013 г.
Нов срок: Декември
2014 г.

Планирана.
Извършва се и в
момента по емейл.
Планирана.
Извършва се и в
момента по емейл.
Планирана.

Комплексна мярка:
130.1. Подаване на
сведения по електронен
път
130.2. Събиране на данни
от други държавни органи
вместо от бизнеса
Опростяване на
терминологията,
намаляване на сложността
на нормативните
разпоредби

Подаване на заявление за регистрация на
пазара на балансираща енергия

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

Изготвяне на годишен отчет за мерки за
осигуряване на независимостта

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

МИЕ

130. 13.2.69. 13_ЗЕ, чл. 91, ал. 2 ПРАВИЛА за
ДКЕВР
търговия с електрическа енергия
Чл. 6. (1), (2)

131. 13.2.72. 13_ЗЕ, Чл. 113а (4), 186а (4), 190а ДКЕВР
(4)

132. 13.2.78. 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА №
РД-16-267 от 19.03.2008 г. за
определяне на количеството
електрическа енергия,
произведена от комбинирано
производство на топлинна и
електрическа енергия, Чл. 11

МИЕ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Мотивирано предложение за изменение на Декември 2013 г.
алгоритмите за пресмятане на режимни
Нов срок: Декември
фактори и на количеството електрическа
2014 г.
енергия при настъпвяне на нови
обстоятелства

Планирана.

133. 13.2.79. 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА №
РД-16-267 от 19.03.2008 г. за
определяне на количеството
електрическа енергия,
произведена от комбинирано
производство на топлинна и
електрическа енергия, Чл. 12

МИЕ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Представяне на допълнителна информация
към предложенията си по чл. 8 , 9 и 11 от
НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. при
поискване

Декември 2013 г.
Нов срок: Декември
2014 г.

Планирана.

134. 13.2.80. 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА №
РД-16-267 от 19.03.2008 г. Чл.21

МИЕ

Изготвяне и представяне на месечни отчети Декември 2013 г.
Нов срок: Декември
2014 г.

Планирана.

135. 13.2.83. 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 4 НАРЕДБА за
издаване на сертификати за
произход на електрическа
енергия, произведена по
комбиниран начин,
Чл.4(1),(2),(3),(4),(5),(7)

ДКЕВР

Комплексна мярка:
134.1 Подаване на
сведения по електронен
път
134.2. Намаляване на
честотата на подаване на
информация
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на писмено заявление за издаване Декември 2013 г.
на сертификат за произход
Нов срок: Юни 2014 г.

В процес на
изпълнение.
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Информация от съответните институции

Принципно е приемливо.

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

0

20.37%

0

32.73%

0

32.73%

0

6.28%

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

0

54.91%

ДКЕВР: По електронен път и на хартиен носител.

0

50.00%

0

9.38%

0

16.41%

0

69.24%

166

6.04%

Принципно е приемливо.

ДКЕВР: Приема се по чл.4, ал.3, 4 и 5. Предвижда
се при изменение на НАРЕДБА за издаване на
сертификати за произход на електрическа енергия,
произведена по комбиниран начин.

N по
ред

Nв
доклада

Закон

Отговорни
институции

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

136. 13.2.84. 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 4 НАРЕДБА за
издаване на сертификати за
произход на електрическа
енергия, произведена по
комбиниран начин Чл.4(6)

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомление при настъпване на промени в
данните и обстоятелствата в подадено
заявление за издаване на сертификат за
произход

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

В процес на
изпълнение.

ДКЕВР: Приема се по ал.6. Предвижда се при
изменение на НАРЕДБА за издаване на
сертификати за произход на електрическа енергия,
произведена по комбиниран начин.

0

32.73%

137. 13.2.85. 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 4 НАРЕДБА за
издаване на сертификати за
произход на електрическа
енергия, произведена по
комбиниран начин, Чл. 8 (3)

ДКЕВР

Намаляване на честотата
на подаване на
информацията

Представяне на информация, необходима за Декември 2013 г.
текущо наблюдение и последващото
Нов срок: Юни 2014 г.
издаване на сертификат за произход

В процес на
изпълнение.

0

75.00%

138. 13.2.86. 13_ЗЕ, Чл.192 НАРЕДБА № 12 от МИЕ
10.06.2004 г. за дейността на
операторите на газопреносната и
газоразпределителните мрежи
Чл.8 (2)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на данни от измерванията на
операторите на газопреносна мрежа

Декември 2013 г.
Нов срок: Декември
2014 г.

Планирана.

ДКЕВР: Честотата на подаване на информация
може да бъде намалена от ежемесечна на
тримесечна (до 10 работни дни след изтичане на
съответното тримесечие). Предвижда се при
изменение на НАРЕДБА за издаване на
сертификати за произход на електрическа енергия,
произведена по комбиниран начин.
Част от информацията и сега се подава по ел.и
мрежови път.

155

16.41%

139. 13.2.87. 13_ЗЕ, Чл.196 НАРЕДБА № 7 от
9.06.2004 г. за присъединяване
към газопреносната и
газоразпределителните мрежи
Чл. 2. (1), Чл. 8 (2), (3)

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Подаване на заявление за присъединяване
към преносната мрежа

Декември 2013 г.
Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

155

32.66%

140. 13.2.88. 13_ЗЕ, Чл.196 НАРЕДБА № 7 от
9.06.2004 г. за присъединяване
към газопреносната и
газоразпределителните мрежи
Чл. 12

ДКЕВР

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на задание за инвестиционен Декември 2013 г.
проект и становище по проекта на договора Нов срок: Юни 2014 г.

Планирана.

0

7.50%

Комплексна мярка:
141.1. Подаване на
сведения по електронен
път
142.2. Намаляване на
обема на изискваната
информация

Уведомление при преустройство на
съоръжението

Декември 2013 г.

В процес на
изпълнение.

Подготвеният пакет за изменение на 21 наредби
бе върнат за изготвяне на оценка на
въздействието. Предвижда се
междуведомственото съгласуване на
актуализирания пакет документи по чл.32 на
УПМСНА да стартира до края на февруари 2014 г.

0

36.10%

142. 13.2.92. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 1 НАРЕДБА за МИЕ, ДАМТН Подаване на сведения по
устройството и безопасната
електронен и мрежов път
експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи
и на съоръженията,
инсталациите и уредите за
природен газ Чл.358б

Уведомление при промяна на ползвателя на Декември 2013 г.
съоръжението

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

0

32.73%

143. 13.2.93. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 1 НАРЕДБА за
устройството и безопасната
експлоатация… Чл.370б

МИЕ, ДАМТН Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Декември 2013 г.

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

0

32.73%

144. 13.2.94. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 1 НАРЕДБА за
устройството и безопасната
експлоатация… Чл.375

МИЕ, ДАМТН Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Искане за издаване на разрешение за
пускане в експоатация на автомобилните
газоснабдителни станции за компресиран
природен газ
Подаване на заявление за техническите
характеристики на съоръженията, за които
кандидатстват

Декември 2013 г.

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

0

15.16%

141. 13.2.89. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 1 НАРЕДБА за МИЕ, ДАМТН
устройството и безопасната
експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи
и на съоръженията,
инсталациите и уредите за
природен газ Чл.358а
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Комплексна мярка:
145.1. Подаване на
сведения по електронен
път
145.2. Намаляване на
обема на изискваната
информация
МИЕ, ДАМТН Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

145. 13.2.95. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 3 НАРЕДБА за МИЕ, ДАМТН
устройството и безопасната
експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи Чл. 99
(1),(2)

Подаване на заявление за регистрация

Декември 2013 г.

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

0

36.86%

146. 13.2.98. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 3 НАРЕДБА за
устройството и безопасната
експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи Чл. 100
(1),(2)

Подаване на заявление при пререгистрация Декември 2013 г.
при промяна на ползвателя или
преустройство

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

0

48.53%

147. 13.2.99. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 3 НАРЕДБА за МИЕ, ДАМТН Подаване на сведения по
устройството и безопасната
електронен и мрежов път
експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи Чл. 102
(5)

Подаване на заявление за извършване на
първоначални технически прегледи на
тръбопроводите за транспортиране на нефт
и нефтопродукти

Декември 2013 г.

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

0

32.73%

148. 13.2.100. 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 3 НАРЕДБА за МИЕ, ДАМТН Подаване на сведения по
устройството и безопасната
електронен и мрежов път
експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи Чл.106

Подаване на заявление за разрешение за
пускането в експлоатация на
тръбопроводите и помпените станции, за
които няма наредби по чл. 7 ЗТИП

Декември 2013 г.

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

0

32.73%

149.

14.2.1.

14_ЗРБУЛСТАТ, чл. 15

АВ

Анализ на уредбата на ЗРБ,
с оглед приемането на
документи по електронен
път по отношение на
всички задължения за
информиране, и
реализирането му
посредством
информационната система
на търговския регистър.

Подаване на информация при установяване Декември 2014 г.
на непълни и/или неточни данни в
документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2(препис
от съдебно решение или друг документ,
заявление) и заявлението по чл. 11

Планирана.

АВ: Необходим е цялостен анализ на уредбата на
ЗРБ, с оглед обсъждане на вариант за приемането
на документи по електронен път и по отношение
на останалите задължения за информиране,
каквато възможност е предвидена в ЗТР и
реализирана, посредством информационната
система на търговския регистър.Въвеждането на
електронно подаване е свързано с редица разходи
– за доразвитие на системата на регистъра,
системи за сигурност, обучения на служители,
връзки с вече изградени други системи в
съответната администрация и извън нея.

0

30.96%

150.

14.2.2.

14_ЗРБУЛСТАТ, Чл.22(1)

АВ

Виж т.157

Уведомление при изгубване на картата за
идентификация

Планирана.

Виж т.14.2.1.

4 692

30.96%
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151.

18.2.1.

18_ЗЕС, Чл. 40 (1)

152.

18.2.2.

153.

Отговорни
институции

МТТИС

Мерки

Име на ЗИ

Срок

Статус

Информация от съответните институции

Намаление* на АТ
(лв.)

Намаление*
на АТ(%)

Опростяване на
Предоставяне на информация на КРС от
терминологията,
предприятията, които осъществяват
намаляване на сложността електронни съобщения
на нормативните
разпоредби

Юни 2012 г.

Изпълнена.

МТИТС: В ЗИД на Закона за електронните
съобщения (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011
г.) са включени уточняващи разпоредби, относно
вида информация, която може да бъде изисквана
от предприятията. По този начин се посочва
конкретната информация която може да се иска от
КРС. Искането на информация, освен че трябва да
бъде в съответен обем, срок и подробности,
трябва да бъде пропорционално и обективно
обосновано за целите посочени в ЗЕС (чл. 40, ал.
1). По отношение на сегментирането на целевата
група, в ЗЕС ясно е определено, че в тази
разпоредба става въпрос за взаимоотношения
между Националния регулаторен орган – КРС и
предприятията предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги.

66 473

6.28%

18_ЗЕС, Чл. 63, 179(5), § 1, т. 82 от МТТИС
ДР Правила за реда за
осигуряване на достъп до
електронни съобщителни услуги
чрез мрежите за наземно
цифрово радиоразпръскване и за
осигуряване на електронни
съобщителни услуги,
предназначени за лица със
слухови и зрителни увреждания
чрез тези мрежи Чл. 10(5)

Промяна на сегмента на ЗИ Задължение за водене на разделно
счетоводство

Юни 2012 г.

Изпълнена.

МТИТС: В приетия в края на 2011 г. ЗИД на ЗЕС,
разпоредбата на чл. 63 е допълнена и изменена,
като напълно транспонира разпоредбата от
Рамковата директива. По този начин е изпълнена и
препоръката по тази точка.

29 391

10.01%

18.2.3.

18_ЗЕС, Чл. 66, 75(1),(2),(3), (7)
Общи изисквания при
осъществяване на обществени
електронни съобщения 2

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомяване на КРС за осъществяване на
обществени електронни съобщения

Юни 2012 г.

Изпълнена.

МТИТС: Адресат е КРС.
КРС: Мярката е изпълнена.

2 096

24.58%

154.

18.2.4.

18_ЗЕС, Чл. 122 Правила за
МТТИС
условията и реда за прехвърляне
на разрешения за ползване на
индивидуално определен
ограничен ресурс Чл. 5 (5), 6

Комплексна мярка:
154.1. Подаване на
сведения по електронен
път
154.2. Събиране на данни
от други държавни органи
вместо от бизнеса

Заявление за прехвърляне на издадено
Юни 2012 г.
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс или част от
правата и съответните задължения,
включени в разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър

Изпълнена.

МТИТС и КРС: Изпълнена мярка. ЗЕС не съдържа
разпоредби, които да определят изрично начина
на подаване на заявления за осъществяване на
електронна съобщителна дейност – по електронен
път или по друг начин. Процедурата в чл. 83 за
издаване на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс
изисква прилагане на актуално удостоверение за
вписване в ТР. В ЗЕС разпоредбата е допълнена с
уточнението, че изискването се отнася до лицата,
които не са се регистрирали или пререгистрирали
след 01.01.2008 г. по реда на ЗТР.

1 013

53.12%

155.

18.2.7.

18_ЗЕС, Чл. 141(2)

Предоставяне на копие от годишен
финансов отчет

Юни 2012 г.

Изпълнена.

МТИТС: Адресат е КРС.
КРС: Изпълнена мярка.

0

32.73%

156.

18.2.9.

18_ЗЕС, Чл. 153(1), (2) Методика МТТИС
за условията и редa за
определяне, анализ и оценка на
съответните пазари и критериите
за определяне на предприятия
със значително въздействие
върху пазара Чл. 18

Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса
Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Предоставяне на КРС на документи и
информация за извършване на анализ на
пазарите на обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги.

Юни 2012 г.

Изпълнена.

КРС: Изпълнена мярка.

2 766

8.93%

МТТИС, КРС

МТТИС
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157. 18.2.11. 18_ЗЕС, Чл. 159(2) Наредба № 1 МТТИС
от 19.12.2008 г. за условията и
реда за осъществяване на достъп
и/или взаимно свързване Чл. 20

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Изпращане на КРС на копие от договор за
достъп и/или взаимно свързване.

Юни 2012 г.

Изпълнена.

158. 18.2.12. 18_ЗЕС, чл. 216 (4)

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Представяне на цените на дребно за
сведение в КРС.

Юни 2012 г.

Изпълнена.

МТТИС

Намаление* на АТ
(лв.)

Информация от съответните институции

МТИТС и КРС: Изпълнена мярка. В приетия в края
на 2011 г. ЗИД на ЗЕС визираната разпоредба е
преместена в чл. 159, ал. 3. ЗЕС не съдържа
разпоредби, които да определят изрично начина
на изпращане на копие от договора или от
неговите изменения – по електронен път или по
друг начин.
МТИТС и КРС: Изпълнена мярка.

Намаление*
на АТ(%)

1 657

24.57%

745

24.58%

159.

19.2.1.

19_ЗЕДЕП, Чл. 32 (4) Наредба за МТТИС
дейността на доставчиците на
удостоверителни услуги, реда за
нейното прекратяване и за
изискванията при предоставяне
на удостоверителни услуги Чл. 27
(1)

Разработване на
инструкции

Поддържане на документация от доставчик
на удостоверителни услуги за актуалното
състояние на използваното техническо
оборудване и технологии.

Юни 2012 г.

Изпълнена.

МТИТС: Намерили са отражение в последните
промени на закона.

124

10.01%

160.

19.2.2.

19_ЗЕДЕП, Чл. 22, т. 4, 25 (5), 28
(1), (4) Наредба за дейността на
доставчиците… Чл. 37 (1)

МТТИС

Комплексна мярка

Водене на електронен регистър от доставчик Юни 2012 г.
на удостоверителни услуги.

Изпълнена.

МТИТС: Намерили са отражение в последните
промени на закона.

50

49.95%

161.

19.2.3.

МТТИС

Разработване на
инструкции

МТИТС: Намерили са отражение в последните
промени на закона.

10

9.99%

19.2.4.

МТТИС

Премахване на ЗИ

Водене на списък на на прекратените
Юни 2012 г.
удостоверения от доставчик на
удостоверителни услуги.
Заявление за регистрация като доставчик на Юни 2012 г.
удостоверителни услуги.

Изпълнена.

162.

Изпълнена.

МТИТС: Намерили са отражение в последните
промени на закона.

0

100.00%

163.

20.2.2.

МИЕ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Уведомяване на ГД "МИУ" за мястото на
монтажа на средствата за измерване от
ограничено одобрен тип.

Декември 2014 г.

Планирана.

Принципно е приемливо.

0

30.96%

164.

20.2.3.

19_ЗЕДЕП, Чл. 32 (4) Наредба за
дейността на доставчиците... Чл.
38
19_ЗЕДЕП, Чл. 36 (1) Наредба за
реда за регистрация на
доставчиците на
удостоверителни услуги Чл. 6
20_ЗИ, Чл. 8 Наредба за
средствата на измерване, които
подлежат на метрологичен
контрол Чл. 823
20_ЗИ, Чл. 28 Наредба за
средствата на измерване, които
подлежат на метрологичен
контрол Чл. 824, 828

МИЕ

Премахване на ЗИ

Подаване на заявление за ЕИО одобряване
на типа на средството за измерване

Декември 2014 г.

Планирана.

ЗИ предстои да отпадне.

0

100.00%

165.

20.2.5.

20_ЗИ, Чл. 40 Наредба за
средствата на измерване, които
подлежат на метрологичен
контрол Чл. 810, 811

МИЕ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Заявяване на средства за измерване в
Българския институт по метрология

Декември 2014 г.

Планирана.

Принципно е приемливо.

1 806 181

100.00%

166.

20.2.6.

20_ЗИ, Чл. 45 т.2

МИЕ

Подаване на сведения по
електронен и мрежов път

Заявяване на средствата за измерване в
Българския институт по метрология за
последваща проверка след ремонт.

Декември 2014 г.

Планирана.

Принципно е приемливо.

282 502

100.00%

167.

20.2.7.

20_ЗИ, Чл. 48 НАРЕДБА за реда за МИЕ
оправомощаване на лица за
проверка на средства за
измерване, които подлежат на
метрологичен контрол Чл. 7

Събиране на данни от
други държавни органи
вместо от бизнеса

Заявление за оправомощаване за проверки
на средства за измерване

Декември 2013 г.

В процес на
изпълнение.

Виж т.13.2.89

18

4.37%

311 955 684

20.50%

ОБЩО:
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