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Относно: Проект на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,
Във връзка с провеждане на писмени консултации по проект на Наредба за
създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на
територията на Столична община, публикуван на сайта на Столична община на адрес:
https://www.sofia.bg/en/web/guest/ordinance-of-zones-with-low-emissions-in-theatmosphere, бих желал да Ви уведомя, че Министерството на електронното управление
изразява следните бележки:
1.
В чл. 3, ал 6 се предвижда създаването на електронна база данни на лицата с право
за преминаване в зоните с ниски емисии на вредни вещества. За вписване в базата данни
се изисква подаването на заявление по образец съгласно чл. 3, ал. 7 до Центъра за градска
мобилност. Не е предвидено подаването на заявление по електронен път. Освен това
получаването на издадения индивидуален административен акт е лично в ЦАО.
Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за електронното управление административните
органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи
обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята
компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за
извършване на отделни действия или издаване на съответни актове.
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2.
В чл. 3, ал. 9 е предвидено подаването на заявление за включване в базата данни
по чл. 3, ал. 6 на лицата с право на преминаване в зони с ниски емисии на вредни
вещества, които притежават карта за преференциално паркиране. Не е предвидено
заявлението да се подава по електронен път. Освен това получаването на издадения
индивидуален административен акт е лично в ЦАО.
Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за електронното управление административните
органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи
обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята
компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за
извършване на отделни действия или издаване на съответни актове.
3.
Към заявленията по чл. 3, ал. 7 и 9 се изисква прилагане на документи,
удостоверяващи обстоятелства, данни за които са вече налични в регистри.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ)
административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите,
предоставящи обществени услуги не могат да изискват от гражданите и организациите
представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги
съберат служебно от първичния администратор на данните. Съгласно чл. 4 уведомяване
и искане за предоставяне на данни се извършва автоматично по електронен път като
вътрешна електронна административна услуга. Като вътрешна електронна
административна услуга се извършва и друг обмен на електронни документи, с които се
предоставя информация между административните органи, лицата, осъществяващи
публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги. Първичните
администратори на данни нямат право да поставят допълнителни изисквания или да
предвиждат друг ред за обмена на данни, различни от уредените в ЗЕУ.
С уважение,
7/8/2022
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