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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. /1/ С тези вътрешни правила се урежда редът и условията за приемане, 

обработка, и изпълнение на заявления за предоставяне на административни услуги по 

електронен път от Общинска администрация  Куклен. 

/2/ Настоящите разпоредби не регламентират работата с електронно подписани 

документи, които съдържат класифицирана информация по смисъла на Закона за 

защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). 

Чл.2. /1/ Общинска администрация  Куклен предоставя всички услуги в рамките 

на своята компетентост и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма 

за извършване на отделни действия или издаване на съответни актове. 

 /2/ Предоставяните електронни административни услуги се извършват при 

следните нива на развитие: 

а) ниво 1: Информация – предоставяне на информация за административни 

услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, 

срокове и такси; 

б) ниво 2: Едностранна комуникация – информация съгласно дефиницията за 

ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; 

в) ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване на услуги изцяло по електронен 

път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на 

формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се 

допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация; 

г) ниво 4: Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за 

електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна 

административна услуга се дължат такси. 

Чл.3. Общинска администрация Куклен не може да изисква от гражданите и 

организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а 

е длъжна да ги събера служебно от първичния администратор на данните. 

Чл.4. Общинска администрация Куклен не може да отказва приемането на 

електронни документи, изявления, издадени и подписани като електронни документи 

съгласно изискванията на закона, както и да отказва издаването на електронни 

документи. 

Чл.5. Общинска администрация Куклен предоставя чрез Интернет страницата на 

Община Куклен безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услуги до 

следната информация:  

1. наименование;  

2. седалище и адрес;  

3. адреси, данни за кореспонденция, телефон, електронен адрес на кметските 

наместничества в Община Куклен; 

4. данни за кореспонденция, включително телефон, електронен адрес и интернет 

страница с интерфейс за електронна кореспонденция;  

5. актуален и действащ телефон, на който потребителят би могъл да получи 

информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите 

действия, които трябва да предприеме за получаване на услугата;  

6. уникален идентификатор;  

7. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността й;  
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8. информация за подаване на предложения, сигнали и жалби;  

9. информация за реда за обжалване на действията й и на издаваните от нея 

актове;  

10. друга информация, предвидена в нормативен акт. 

Чл.6 Общинска администрация Куклен предоставя на получателя на електронни 

административни услуги достъп до своите актове и до всички изявления и данни, 

събрани за получателя, във връзка с предоставяне на услугата по начин, който 

позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.  

 

РАЗДЕЛ II 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл.7. /1/ Общинска администрация - Куклен предоставя електронни 

административни услуги в рамките на своята компетентност, за гражданите и  бизнеса, 

чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.  

/2/ Информация за предоставяните е-услуги може да бъде получена на интерент 

страницата на Община Куклен в раздел „Административни услуги“, подраздел „Е-

УСЛУГИ“ 

/3/ Потребителят на услугата може да я заяви, чрез е-заявление от Активни 

електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния 

модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, 

Услуги, предоставяни от Общинска администрация. 

Чл.8. /1/ Общинска администрация Куклен осигурява задължителна информация 

относно всяка една от предоставяните електронни  административни услуги свободно и  

безплатно чрез официалната интернет страница.  

/2/ Промените в обстоятелствата се актуализират в 7-дневен срок.  

 Чл.9. /1/ Заявленията за електронни административни услуги се изпращат, чрез 

Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).  

  /2/ Заявлението за електронна административна услуга трябва да е попълнено 

коректно, да съдържа некриптиран текст и да бъде изрично избиран начина за 

получаване на резултата. 

/3/ При отбелязване на получаване „лично от звеното за административно 

обслужване“ или „чрез лицензиран пощенски оператор“, документа се издава на 

хартия. 

/4/ При отбелязване на получаване „по електронен път на електронна поща“ или 

„Чрез Системата за сигурно електронно връчване“, се издава електронно подписан 

документ и се изпраща по електронната поща на подателя или до профила му в ССЕВ. 

Чл.10. Приемането и изпращането на електронни документи и съобщения от 

Общинска администрация - Куклен се осъществява по реда, разписан във Вътрешни 

правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в 

Администрацията на Община Куклен. 

 

РАЗДЕЛ III 

АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕВНИ КОПИЯ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ 

 

Чл.11. В процедурaта за създаване на резервни копия, архивиране и 
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възстановяване на данни в общинска администрация Куклен, е определено длъжностно 

лице, което да изпълнява посочените дейности. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Чл.12. /1/ Всички действия с постъпили по реда на тези вътрешни правила 

електронно подписани документи в Общинска администрация Куклен, които съдържат 

лични данни и действия, свързани с деловодната регистрация на електронните 

документи, доколкото съдържат лични данни, се извършват при спазване на 

изискванията за защита на личните данни, съгласно Закона  за защита  на личните 

данни (ЗЗЛД). 

/2/ Правото на достъп до лични данни, получени чрез електронни документи, се 

упражнява от лицата, за които се отнасят данните, по реда на глава пета от ЗЗЛД. 

/3/ Предоставянето на такива данни на трети лица се извършва при условията и 

по реда на глава шеста от ЗЗЛД. 

 

Настоящите вътрешни правила са утвърдени със заповед № 935/04.12.2020 г. на 

кмета на Община Куклен. 

 

За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащата 

нормативна уредба. 

 

 

Изготвил: 

Мариана Ганева 

секретар 


