ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 42 и 77 от 2018 г.)
§ 1. Чл. 13а се изменя така:
„Чл. 13а. Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт
прилагат комплексно административно обслужване при издаване на индивидуални
административни актове, при предоставяне на административни услуги и при
извършване на други административни действия, по подадени от гражданин и/или
организация искания, уведомления и декларации, предвидени в нормативен акт.“
§ 2. В чл. 18а се правят следните изменения :
1. В ал. 1 думите „а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс
или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му“ се
заменят с „както и чрез лицензиран пощенски оператор, на място при съответния орган,
лице или организация или по друг начин, оповестен на интернет страницата им.“.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени
услуги, организациите и адвокатите, участници в производствата, задължително
посочват електронен адрес, съгласно Закона за електронното управление - в
производствата пред административен орган, лице, осъществяващо публични функции
и организация, предоставяща обществени услуги или електронен адрес съгласно Закона
за съдебната власт - в производствата пред съд, за призоваване и получаване на
документи и съобщения. Административните органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на
съдебната власт изпращат по електронен път издадените от тях актове и документи на
посочения по реда на предходното изречение електронен адрес на съответния адресат.“
(6) Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт
изпращат по електронен път издадените от тях актове и документи на посочените по
реда на ал. 4, т. 1 и т. 2 информация и/или електронен адрес на съответния адресат.“
§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „друг овластен за това орган“ се поставя запетая и се
добавя „лице“, а думите „лицата, осъществяващи публични функции и организациите,
предоставящи обществени услуги“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „когато волеизявлението е от значение за признаване,
упражняване или погасяване на права или задължения“ се заличават.
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осигуряват достъп до формулярите и образците на искания за издаване на
актове и за предоставяне на административни услуги и оказват съдействие за
попълването им;“.
б) точка 4 се изменя така:
„4. осигуряват възможност исканията за издаване на актове и за предоставяне на
административни услуги и да се подават, съответно издадените актове и резултати от
услугите да се получават в териториалните звена и поделения на органа и, при
създадена възможност - в общински и областни администрации, в общи центрове за
услуги и в центрове за комплексно административно обслужване, като посочват
изчерпателно къде и как става това;“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Административните органи обявяват информацията по ал. 1, както и
информация за възможностите за подаване или получаване на документи по електронен
път на Интернет страницата си, на официалното си табло за обявления, в брошури, с
които всеки заинтересован може да се сдобие, чрез разяснения на длъжностните лица,
приемащи исканията, или по друг подходящ начин. Достъпът до формулярите и
исканията се осигурява чрез Интернет страницата на органа и на мястото по ал. 1, т. 5
като по преценка на органа може да бъде допълнително осигурен и по друг подходящ
начин.“
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ пред думата „организациите“ се поставя запетая и се
добавя „Когато в специален закон е предвидено“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Писменото искане съдържа пълното име, единен граждански номер, личен
номер или личен номер на чужденец и адрес на гражданина, съответно наименование,
ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България - друг аналогичен номер
и адрес на организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис.
Заявителят предоставя електронен адрес съгласно Закона за електронното управление,
мобилен или стационарен телефонен номер или факс, а когато заявителят е гражданин ако разполага с такива. В случаите, когато заявителят е гражданин, може да предостави
информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната
система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до
електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление
- ако разполага с такъв. В искането могат да се включват и други задължителни
елементи, включително да се поставят изисквания за посочване на данни от документи
за самоличност, за поставяне на печат, за прилагане на документи в оригинал и/или
нотариално заверен препис, ако такива са предвидени в специалния закон, за нуждите
на съответното производство. Ако нормативен акт не определя образец на искането или
не предвижда ред за утвърждаване на такъв, искането се подава по образец, утвърден с
акт на Министерския съвет.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Искането може да се подава по начините, посочени в чл. 18а, ал. 1.“
§ 6. В чл. 30, ал. 2 думата „закона“ се заменя с „нормативния акт“ и се създава
второ изречение:
„В съобщението се посочват ясно и изчерпателно изискванията на нормативния
акт, за които органът е констатирал нередовност или несъответствие.“
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „административния орган“ се заменят с „административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги и лицата, осъществяващи
публични функции“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Страните оказват съдействие при събирането на доказателства. Те са
длъжни да представят доказателства, които се намират при тях и не се намират при
съответните административни органи, организации, предоставяща обществени услуги и
лица, осъществяващо публични функции. Във всички случаи, когато в специален закон
са определени изчерпателно доказателствата, които гражданинът или организацията
трябва да представят, съответните административни органи, организации,
предоставящи обществени услуги и лица, осъществяващо публични функции нямат
право да изисква от тях да представят други доказателства.“
3. В ал. 3 думите „административния орган“ се заменя с „административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги и лицата, осъществяващи
публични функции“.
4. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт не
могат да изискват предоставяне на информация, данни или документи, които са
налични при тях, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство”.
5. В ал. 5 думата „съответния“ се заменя с думата „съответните“ след думите
„административен орган“ се поставя запетая и се добавя „организация, предоставяща
обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции и орган на съдебна власт.
6. Алинеи 6-8 се изменят така:
„(6) Когато за нуждите на съответното производство са необходими
информация, данни или документи, налични при друг административен орган, орган на
съдебната власт, лице, осъществяващо публични функции и организация, предоставяща
обществени услуги, водещите производствата органи, лица и организации са длъжни,
по своя инициатива да изискат представянето им по служебен път и/или да ги осигурят
служебно за нуждите на съответното произвоството.“;
(7) Лицата, организациите и органите по ал. 1 са длъжни според своята
компетентност да предоставят изисканите информация, данни или документи по
служебен път.
(8) За предоставяне по служебен път на информация, данни и документи,
включително в случаите по ал. 6 и ал. 7 и/или когато информацията, данните и
документите са необходими за издаване на индивидуален административен акт, за
предоставяне на административна услуга и/или за извършване на административно
облужване и/или при извършването на вътрешни административни услуги,
административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги извършват
служебен обмен по между си. “
9. Създават се ал. 9 - 11:
„(9) Служебният обмен за изискване и предоставяне на информацията, данните и
документите, включително в случаите по ал. 6, ал. 7 и ал. 8 се осъществява по
електронен път по реда на Закона за електронното управление, по Закона за съдебната
власт, а в случаите на временна обективна невъзможност или липса на техническа
невъзможност за обмен по електронен път - чрез обмен на хартиен носител.
(10) Служебният обмен на информация, данни и документи е безплатен по
отношение на всички административни органи, организации, предоставящи
обществени услуги, лица, упражняващи публични функции и органи на съдебната
власт, независимо дали информацията, данните или документите се поддържат в
електронна форма или на хартиен носител.
(11) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен
регистър или на които са необходими данни, налични в такъв регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 8. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, в които с искането или предложението за започване на
производството са представени необходимите за разглеждане на преписката, съответно
- за издаване на акта по нея данни, информация и документи, преписката се решава,
съответно актът по нея се издава незабавно след подаване на искането или
предложението. Когато, съгласно информацията в Административния регистър по чл.
61 от Закона за администрацията, вътрешната процедура за разглеждането на
преписката не позволява незабавно разглеждане, решаване и/или издаване на акта
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срокът се удължава до края на деня на постъпване на искането или предложението.
Тези правила се прилагат и при преписките, решаването на които е въз основа на
общоизвестни факти, служебно известни факти или законови презумпции, както и въз
основа на данни, информация и документи, налични при друг административен орган.
Служебното уведомяване за наличните при друг орган данни, информация или
документи, се извършва незабавно, по правилата на Закона за електронното
управление.“.
2. Алинея 9 се отменя.
§ 9. В чл. 61, ал. 1 се създава второ изречение:
„Актът може да бъде получен по електронен път, съгласно предвиденото в чл.
18а, ал. 5 и ал. 6, както и на мястото, където е заявен или на посочен точен адрес, ако е
заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.“
§ 10. В Дял втори се създава глава седма „а“:
„Глава седма „а“
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
Чл. 106а. (1) Административните органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на
съдебната власт предоставят на гражданите и организациите административни услуги и
извършват административно обслужване по реда на тази глава.
(2) При издаване на индивидуални административни актове, при предоставяне
на административни услуги и при извършване на други административни действия по
подадени от гражданин и/или организация искания, уведомления и декларации,
предвидени в нормативен акт, административните органи, организациите,
предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и
органите на съдебната власт извършват административно обслужване, при спазване на
принципите, предвидени в този кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, определени в наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона
за администрацията.
Чл. 106б. (1) Административна услуга е:
1. предвиденото в нормативен акт издаване на индивидуални административни
актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
2. предвиденото в нормативен акт издаване на индивидуални административни
актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
3. издаването, на правно основание, на документи, предоставянето на
информация или данни на граждани и организации, с които се удостоверяват факти с
правно значение или които са от значение за признаване, упражняване или погасяване
на техни права или задължения.
(2) Вътрешна административна услуга е предоставянето от един
административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице,
осъществяващо публични функции или орган на съдебната власт, на друг
административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице,
осъществяващо публични функции или орган на съдебната власт, с цел осъществяване
на правомощията им, на:
а) издаден индивидуален административен акт, документ резултат от извършена
административна услуга или други данни и информация, налични при съответния
орган, организация или лице;
б) предвидени в нормативен акт становища, съгласувания, консултации,
експертизи и други волеизявления, свързани с издаване на индивидуален
административен акт или извършване на административна услуга.
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Чл. 106в. (1) За целите на комплексното административно обслужване
административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата,
осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт, са длъжни да
извършват вътрешни административни услуги.
(2) При извършването на вътрешни административни услуги се прилага
служебният обмен на информация, данни и документи между административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебната власт. Когато вътрешните
административни услуги се извършват по електронен път, за извършването им се
прилагат правилата за обмен на електронни документи, съгласно Закона за
електронното управление.
Чл. 106г. (1) Производството по извършване на административна услуга започва
по искане на заявител: гражданин или организация.
(2). Правилото на ал. 1 не се прилага когато характерът на административната
услуга не обуславя подаване на отделно искане, както и когато административната
услуга се предоставя в хода на производство по предоставяне на обществена услуга или
в резултат на предоставяне на обществена услуга, освен ако друго не е предвидено в
специален закон.
Чл. 107д. Производството по извършване на вътрешна административна услуга
започва по инициатива на административен орган, организация, предоставяща
обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции или орган на съдебната
власт.
Чл. 108е. (1) Административната услуга, за която специален закон не определя
срок за извършване, се извършва в срок до 3 дни. Ако административната услуга се
предоставя по преписка, за която са налице изискванията по чл. 57, ал. 4, за
извършването на услугата се прилага срокът по чл. 57, ал. 4.
(2) Когато специален закон определя срок за извършване на административната
услуга, органът, организацията или лицето, което я предоставя може да определи
съкратен срок, като осигури предоставяне на услугата като бърза.
(3) Не се допуска определяне на срок за бързо предоставяне за услугите по ал. 1.
(4) Срокът за предоставяне на услугата като бърза се определя при съобразяване
с характера на услугата и с вътрешната процедура по предоставянето й, съгласно
информацията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(5) Размерът на таксата за бърза услуга не може да бъде повече от 2 пъти повисок от размера на таксата при предоставяне на услугата в определения в специалния
закон срок.
(6) Когато услугата се извършва незабавно, съответният административен орган,
организация, предоставяща обществени услуги, лице, упражняващо публични функции
и орган на съдебна власт не е длъжен да прилага чл. 29, ал. 5.
Чл. 108ж. Услугите, свързани със събитията „Епизод от живота или бизнеса“ се
предоставят
координирано от
административните органи, организациите,
предоставящи обществени услуги, лицата, упражняващи публични функции и органите
на съдебната власт. За предоставянето на услуги, свързани със събитията „Епизод от
живота или бизнеса“ административните органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, упражняващи публични функции и органите на съдебната
власт сключват споразумения помежду си.
Чл. 108и. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат правилата на
производствата по издаване на индивидуални административни актове, обжалването им
по административен и съдебен ред и обжалването на отказите по подадено искане,
съгласно кодекса, освен ако в специален закон е предвидено друго.“
§ 11. В чл. 85, ал. 1, т. 3 след думите „български език“ се поставя запетая и се
добавя „ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България - друг
аналогичен номер“.
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§ 12. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „юридическото лице“ се поставя запетая и се добавя „в
случаите, когато не е налице регистрация в България“.
2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Административен орган“ е органът, който принадлежи към системата на
изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия,
овластен въз основа на закон.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Комплексно административно обслужване“ е това обслужване, при което
административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата,
осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт извършват
действията по неговото осъществяване, без да е е необходимо заявителят да им
предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни,
събирани или създавани от първичен администратор на данни и/или налични при
централен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в
електронна форма или на хартиен носител.“.
3.
Създават се т. 7-12:
„7. „Епизод от живота или бизнеса“ е обичаен, важен момент или етап от живота
на физическите лица или етап, свързан със създаването, дейността и прекратяването на
юридически лица, който изисква взаимодействие с и/или получаване на
административни услуги от повече от един административен орган, организация,
предоставяща обществени услуги, лице, упражняващо публични функции и/или орган
на съдебната власт.
8. „Обществени услуги“ са образователни, здравни, водоснабдителни и
канализационни,
топлоснабдителни,
електропреносни,
електроснабдителни,
електроразпределителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, превозни,
банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни, социални, библиотечни услуги,
услуги в областта на културното наследство или други подобни услуги, предоставяни
за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по
повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.
9. „Организация, предоставяща обществени услуги“ е всяка организация,
независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече от
услугите по т. 8.
10. „Лица, осъществяващи публични функции“ са нотариусите, частните
съдебни изпълнители, доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги по
смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014, професионалните организации,
които извършват регистрация и/или регулират по друг начин дейността на членовете
си, лица, които извършват дейности по охрана и други лица и организации, чрез които
държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон.
11. „Първичен администратор на данни“ и „Централен администратор на данни“
по смисъла на този кодекс имат значението, което е определено в Закона за
електронното управление.
12. Употребеното в разпоредбите на кодекса понятие „подпис“ обхваща и
случаите на полагане на подписа като квалифициран електронен подпис по смисъла на
Реграмент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
§ 14. Параграф осем от преходните и заключителни разпоредби се отменя.
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Преходни и заключителни разпоредби:
§ 15. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005
г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 57, 59,
108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94,
98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012
г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1, 14, 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и
94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г.
и бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 87:
а) в ал. 10:
аа) изречение второ се изменя така:
„Националната агенция за приходите предоставя на възложителите достъп по
електронен път до информация за наличието или липсата на задължения на лицата.“
бб) създава се изречение трето:
„Министерството на финансите предоставя на възложителите достъп по
електронен път до информация за наличието или липсата на задължения към
съответната община, съдържаща се в системата за обмен на информация по чл. 5а от
Закона за местните данъци и такси“.
б) в ал. 11 след думата „общините“ се добавя „и/или Министерство на
финансите, като централен администратор на данните от системата за обмен на
информация по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси“;
в) в ал. 12 се създава т. 4:
„4. министъра на финансите - за информацията, обменяна чрез системата за
обмен на информация по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси“.
2. В чл. 264, ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Наличието или липсата на непогасени задължения за данък върху недвижимите
имоти по Закона за местните данъци и такси за имота се установява след служебна
проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на
финансите по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси или се удостоверява в
данъчната оценка.“
§ 16. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм. и доп., бр.
62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24, 27 и 77 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 се създава ал. 6:
„(6) Застрахователите и презастрахователите са длъжни, при предоставянето на
застрахователни обществени услуги и административни услуги и в отношенията си със
застрахованите, застраховащите и третите ползващи лица, да извършват
административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.“
2. В чл. 80 ал. 5 се изменя така:
„(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се установяват чрез посочване на данни за
номер, дата и издател на дипломата за висше образование, когато то е придобито в
Република България, съответно чрез легализиран превод на диплома за висше
образование, ако то е придобито във висше училище извън Република България.”
3. В чл. 106, ал. 5:
а) създава се ново изречение първо:
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„Застрахователят не може да изисква документи и доказателства, налични при
административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице,
осъществяващо публични функции и/или орган на съдебна власт, а ги осигурява
служебно за нуждите на съответното производство.“;
б) досегашното изречение първо става изречение второ.
4. В чл. 107 се създава ал. 3:
„(3) Лицата, отговорни за изплащане на обезщетение при настъпило
застрахователно събитие са длъжни служебно да съберат необходимата им информация
и документи по ал. 1.”
5. В чл. 230, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„(7) Данни за номер и дата на решение на Комисията за защита на
конкуренцията във връзка с производство за концентрация между предприятия или на
преписката, по която то е произнесено - при преобразуване чрез сливане или вливане;”.
6. В чл. 307:
а) в ал. 1, т. 2 думите „и документи, удостоверяващи спазването на изискванията
на чл. 303, ал. 1 и 2 – ако е физическо лице – едноличен търговец“ се заменят с „когато
е физическо лице - едноличен търговец се посочва номер, дата и издател на дипломата
за висше образование, когато то е придобито в Република България, съответно чрез
представяне на легализиран превод на диплома за висше образование, ако то е
придобито във висше училище извън Република България, документи за
професионален опит в областта на застраховането или се посочва ако лицето е
преминало успешно изпит за професионална квалификация, който е организиран от
комисия.“
б) Създава се ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по чл. 303, ал. 1 за български граждани се установяват
служебно - за липса на осъждане в Република България, и с декларация - за липса на
осъждане извън Република България, а за лицата, които не са български граждани, тези
обстоятелства се удостоверяват със свидетелство за съдимост, издадено от държавата
по обичайното пребиваване на лицето“.
7. В чл. 390:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Застрахователят, който е определил тотална щета на моторно превозно
средство, регистрирано в Република България, незабавно изпраща уведомление за това
до компетентните регистрационни органи на Министерството на вътрешните работи.
Компетентните регистрационни органи предприемат действия за служебно
прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство по реда на Закона за
движение по пътищата, като след прекратяването й незабавно уведомяват
застрахователя, като посочват че прекратяването на регистрацията е поради
настъпилата тотална щета.“
б) досегашната ал. 1 става съответно ал. 2 и в нея думите „изисква от ползвателя
на застрахователна услуга удостоверение от компетентните регистрационни органи за
прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, в което е отбелязано,
че прекратяването на регистрацията е поради настъпилата тотална щета“ се заменят с
„ако не е получил уведомление за прекратяване на регистрацията по реда на ал. 1 от
компетентните регистрационни органи, изисква информация по служебен път.“ и се
създава изречение второ: „Застрахователят не може да откаже изплащане на
обезщетение, определено като тотална щета, поради липса на предоставена от страна на
компетентните регистрационни органи данни за извършено прекратяване на
регистрацията на моторното превозно средство.“
в) досегашната ал. 2 става съответно ал. 3.
8. В чл. 496:
а) създава се нова ал. 4:
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„(4) Липсата на образувано от компетентните органи производство или издаден
акт за ангажиране на отговорността на виновния водач на моторното превозно средство
не е основание за непроизнасяне на застрахователя за определяне и изплащане размера
на обезщетение по предявена застрахователна претенция в срока по ал. 1.
б) създава се ал. 5:
„(5) Застрахователят не изплаща обезщетение на застрахованото лице, срещу
което компетентните органи са предприели действия за ангажиране на отговорност за
причинени вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно
средство по време на движение или престой. Такова се изплаща на застрахованото
лице, след като производството приключи с влязъл в сила акт, ако на него не му е
наложено наказание по реда на Наказателния кодекс или Закона за административните
нарушения и наказания.“
в) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея се създава ново изречение второ:
„Застрахователят не може да изисква документи и доказателства, налични при
административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице,
осъществяващо публични функции и/или орган на съдебна власт, а ги осигурява
служебно за нуждите на съответното производство.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
9. В чл. 597, ал. 4 в края на изречението се поставя запетая и се добавя
„включително и решението за отнемане на лиценза”.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 55 и 56:
„55. „Виновен водач“ е водач, чиято вина е установена с влязъл в сила акт на
компетентните органи, с които е наложено наказание по реда на Наказателния кодекс
или Закона за административните нарушения и наказания;“;
56. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
кодекс имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 17. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; изм и
доп., бр. 55 и 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от
2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006
г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 64, 77, 97, 100,
109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93,
95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45, 60, 77
и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104,
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79,
95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г. и бр.
7, 15, 16, 17, 30, 46, 53, 64, 77, 78 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 40:
а) в ал. 3, изречение второ след думата „издава“ се добавя „мотивирано“;
б) в ал. 4 след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
2. В чл. 54г, ал. 4 след думите „издаване на“ се добавя „мотивирано“.
3. В чл. 54е, ал. 4 след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
4. В чл. 54ж:
а) в ал. 1 след думите „възстановяват с“ се добавя „мотивирано“;
б) в ал. 3, изречение първо след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
5. В чл. 60, ал. 1 след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
6. В чл. 95, ал. 2 след думата „издаде“ се добавя „мотивирано“.
7. В чл. 98:
а) в ал. 1, изречение първо след думите „възстановяват с“ се добавя
„мотивирано“;
б) в ал. 2, изречение първо след думата „ издават“ се добавя „мотивирани“.
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8. В чл. 110 :
а) в ал. 3, изречение първо след думата „издава“ се добавя „мотивирани“;
б) в ал. 7, изречение трето след думата „издава“ се добавя „мотивирани“.
9. В чл. 114:
а) в ал. 3, изречение първо след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
б) в ал. 4, изречение второ след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
10. В чл. 115, ал. 2, изречение второ след думата „издава“ се добавя
„мотивирано“.
11. В чл. 121д:
а) в ал. 5, т. 3 на края се поставя запетая и се добавя „които обстоятелства се
установяват служебно“;
б) в ал. 10, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиването му;“
в) в ал. 10, т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиването му“
12. В чл. 122а, ал. 1, т. 14 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
13. В чл. 122г накрая се поставя запетая и се добавя „като извършва служебна
проверка за издадения на дружеството лиценз в публичния регистър, поддържан от
Комисията за финансов надзор.”
14. В чл. 123з, ал. 1 се създава т. 6:
„6. при предоставянето на обществени и административни услуги и в
отношенията си с осигурените лица да извършва административно обслужване, при
спазване на принципите, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, в Закона
за администрацията, в Закона за електронното управление и на правилата и стандартите
за административното обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по
чл. 5а от Закона за администрацията.”
15. В чл. 123н след думите „включително” се добавя „за предоставянето на
информация по чл. 123з, ал. 1 и“.
16. В чл. 145:
а) в т. 8 думите „справка за“ се заменят със „списък с данни за“;
б) в т. 11 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
17. В чл. 218, ал. 2:
а) в т. 8 думите „справка за“ се заменя с „списък с данни за“;
б) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
18. В § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
„4. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
кодекс имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 18. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 и 82 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г. и бр. 103
от 2017 г.) се правят следните допъл нения:
1. В чл. 19 се създава ал. 6:
„(6). Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
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които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
по ал. 1 или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър
по ал. 1, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“
2. В чл. 116 се създава ал. 4 и ал. 5:
„(4) За издадените разрешения по ал. 1 се води публичен регистър по чл. 113, ал.
1, т. 4 при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в същия публичен регистър , приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 19. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от
2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.
и бр. 93 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
1.
В чл. 3, ал. 3:
а) В края на първото изречение се поставя запетая и се добавя: „при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол”.
б) Създава се изречение трето:
„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
2.
В чл. 13, ал. 2:
а) В края на първото изречение се поставя запетая и се добавя „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол”.
б) Създава се изречение трето:
„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
§ 20. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. и
доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и
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105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., 42, 80 и 109 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от
2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50,
60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр.
14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62 и 80 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 2, ал. 5 се създава т. 8:
„8. приема заявления за административни услуги и за издаване на лицензи,
разрешения и удостоверения, в предвидените от закона и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му, като осигурява приемането им и чрез териториалните си
звена.“
2.
В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Превозвачите са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с клиентите, да извършват
административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.“
3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
образование, квалификация и/или материална обезпеченост при издаването на
лицензии, извършването на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения,
подаване на уведомления, както и при предоставяне на административни услуги по
реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят
не предоставя документи, като посочва в заявленията до компетентния орган
идентификационни данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
4. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(2) Заявленията за издаване на лицензии и извършване на регистрации, издаване
на разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и за предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“
4.
В чл. 7:
а) в ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „в срок до 15
календарни дни от подаване на заявление.“
б) създава се нова ал. 3:
„(3) За издаване на лиценз се подава заявление по образец до министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“. При констатиране на нередовност и/или когато е
необходима допълнителна информация, Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ уведомява писмено заявителя и предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняване на нередовността и/или за представяне на допълнителната информация.“
в) досегашните ал. 3 – 7 стават съответно ал. 4 – 8;
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г) в досегашната ал. 6, изречение второ думите „в наредбата по ал. 3“ се
заместват с „в наредбата по ал. 4“;
д) създава се ал. 9:
„(9) Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията създава и поддържа публичен регистър на издадените по ал. 1 лицензи,
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол. Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги и
органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани
в публичния регистър или на които са необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“
5.
В чл. 7в:
а) в ал. 2 след думата „води“ се добавя „публичен електронен“ и след думата
„регистър“ се добавя „при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6. В чл. 12:
а) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол“.
б) създава се ал. 9:
„(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 2, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6.
В чл. 14а, ал. 4:
а) досегашния текст става изречение първо
б) създава се изречение второ: „При констатиране на нередовност и/или когато е
необходима допълнителна информация, Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ уведомява писмено заявителя и предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняване на нередовността и/или за представяне на допълнителната информация.“
7.
В чл. 89а, ал. 4, т. 5 думите „документ за“ се заменят със „списък с номер,
дата и издател на диплома за придобито“.
8.
В чл. 89г:
а) основният текст става ал. 1, като се поставя запетая и се добавя „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол“.
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б) създава се ал. 2:
„(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
9. В § 1от допълнителните разпоредби се създава т. 55:
„55. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 21. В Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от
1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от
2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр.
12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.,и бр. 28 и 94 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 94б1, ал. 4, т. 11 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”;
2.
В чл. 94в, ал. 10, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”;
3.
В чл. 94г :
а) в ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване
на изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.
4.
В чл. 94р, ал. 13, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
§ 22. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ. бр. 55 от 2004 г., изм. и доп. бр. 43 и
79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 53 и 101
от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 97 от 2012 г. и бр. 32 от 2016 г.) се правят следните
допълнения:
1.
В чл. 19а, ал. 6, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
§ 23. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; изм. и доп.,
бр. 8 и 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., попр. бр.101 от 2001 г., бр.
95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр.
43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и
82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50,
57 и 98 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 5а:
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а) в ал.1 думите „Общите правила за организацията на административното
обслужване в администрацията“ се заменят с „Общите правила за организацията на
административното обслужване, извършвано от административните органи, общите
стандарти за него и общите правила за процедурите по административното обслужване,
включително и за вътрешния им ход в администрацията“;
б) алинеи 2-4 се изменяг така:
„(2) Организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебната власт, които предоставят административни
услуги, определят организацията за административното обслужване в своите вътрешни
актове или правилници за организация на дейността си, при спазване на общите
правила, определени по реда на ал. 1, освен ако в специален закон е предвидено друго.
(3) Териториалните администрации на изпълнителната власт от един и същи вид
извършват
административното
обслужване,
включително
предоставят
административни услуги и/или администрират режими по стандартизиран начин. За
осигуряване на стандартизацията:
1. Органите, осъществяващи контрол върху дейността на териториалните
администрации, са длъжни да:
а) утвърждават стандартни задължителни: образци на заявления, документи,
които е необходимо да се представят със заявленията и, образци на издаваните по
заявлението документи. Това задължение се отнася и за сроковете за обслужване, освен
ако в специален закон не се предвижда друго;
б) осигуряват вписване в регистъра по чл. 61 на идентична информация по чл.
61, ал. 2;
2. При планиране и/или изготвяне на проект на нормативен акт, регламентиращ
предоставяне на административна услуга от териториална администрация или
законопроект, регламентиращ режим, който се администрира от териториална
администрация, органът, отговорен за изготвянето, урежда в съответния проект и
начина, по който се осигурява стандартизация по смисъла на т. 1.
(4) Контролът за спазване на правилата за административно обслужване и за
спазване на задълженията във връзка с регистъра по чл. 61 се осъществява, както
следва: за административните органи и администрацията на изпълнителната власт - от
органите на изпълнителната власт; за организациите, предоставящи обществени услуги
и лицата, осъществяващи публични функции – от регулаторните органи и/или органите,
организациите и лицата, разполагащи с контролни правомощия върху дейността им по
реда на специалните закони; за органите на съдебната власт - по реда на Закона за
съдебната власт.“
2.
В чл. 61:
а) В ал. 1:
аа) в т. 1 основният текст се изменя така:
„административните структури и административните органи, стурктурите по чл.
60, ал. 1 и съветите по чл. 21, включително за:;
бб) точка 2 се отменя.
вв) създава се т. 6:
„6. видовете: организации, предоставящи обществени услуги, лица,
осъществяващи публични функции и органи на съдебната власт, които предоставят
административни услуги.
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Административният регистър съдържа:
1. информация за предоставяните от административните структури и
административните органи, от организациите, предоставящи обществени услуги, от
лицата, осъществяващи публични функции и от органите на съдебната власт
административни
услуги,
лицензионни,
регистрационни,
разрешителни,
удостоверителни и уведомителни режими, с обхват, определен с наредбата по ал. 7;
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2. съответните образци на заявления, изисквани и издавани документи,
вътрешни процедури, срокове и тарифи. “
в) в ал. 3 изречение второ и трето се заменят с изречението „Административният
регистър е публичен, с изключение на информацията по ал. 1, т. 5, и всеки има право на
свободен и безплатен достъп до информацията в него, включително за повторно
използване.“;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Информацията:
1. по ал. 1, т. 1 и съответно по ал. 2 се вписва от служители, които са определени
от съответния ръководител по ал. 1, т. 1;
2. по ал. 1, т. 6 и съответно по ал. 2 се вписва първоначално от служители, които
са определени от ръководителите на органите и организациите, които осъществяват
контрол върху дейността на организациите, предоставящи обществени услуги, лицата
осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт, съгласно
предвиденото в чл. 5а, ал. 4, в срок, определен с акт на Министерския съвет, като те
извършват и действията по вписване и заличаване на услуги;
3. по ал. 2 се актуализира от лицата, организациите и органите по ал. 1, т. 6,
лично и/или чрез ръководния им орган или определено от него лице.“;
д) създава се нова ал. 5:
„(5) За услугите, предоставяни от териториалните администрации, органите,
които осъществяват контрол, съгласно предвиденото в чл. 5а, ал. 4 предприемат
необходимите действия за изпълнение на чл. 5а, ал. 3, т. 1, включително извършват
действията по вписване и заличаване на услуги;
е) създава се ал. 6:
„(6) Служителите и лицата по ал. 4 отговарят за достоверността на вписваната,
актуализираната и/или заличаваната информация.“
ж) досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Обстоятелствата и обхватът на информацията, които се вписват, условията и
редът за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър и
контрола върху изпълнението на задълженията във връзка с регистъра се определят с
наредба, приета от Министерския съвет.“
7.
Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 61, ал. 4 и 6 и чл. 62, ал. 1
длъжностните лица се наказват с глоба в размер от 200 до 1 000 лв.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се издават от определени
от главния секретар на Министерския съвет длъжностни лица.
(3) Наказателните постановления се издават от главния секретар на
Министерския съвет или оправомощени от него длъжностни лица.“
8.
В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точки 1-2 се изменят така:
„1. Административен орган“, „Административна услуга“ и „Организация,
предоставяща
обществени
услуги“
имат
значението,
определено
в
Административнопроцесуалния кодекс“.
2. „Лицензионен, регистрационен, разрешителен, удостоверителен и
уведомителен режим“ имат значението, определено в Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.“
б) т. 3, 4 и 5 се отменят.
§ 24. В Закона за административното регулиране на производството и
търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на
авторското право и сродните му права (oбн., ДВ, бр. 74 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105
от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77
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от 2011 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България
- друг аналогичен номер, адрес на лицето, данни за регистрация по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, телефон и електронен адрес за кореспонденция“;
б) в ал. 2, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
2. В чл. 11, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
3. В чл. 15:
а) ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България
- друг аналогичен номер, адрес на лицето, данни за регистрация по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, телефон и електронен адрес за кореспонденция“;
б) в ал. 2, т. 5, накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
4. В чл. 20:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България
- друг аналогичен номер, адрес на лицето, данни за регистрация по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, телефон и електронен адрес за кореспонденция“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 думите „заверено копие от удостоверение за актуално състояние,
издадено от компетентния съд - за юридически лица с нестопанска цел, а за търговци“
се заменят с „за чуждестранни юридически лица“;
бб) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”
5.
В чл. 24:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България
- друг аналогичен номер, адрес на лицето, данни за регистрация по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, телефон и електронен адрес за кореспонденция“;
б) в ал. 2 т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път.
6. В чл. 25:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България
- друг аналогичен номер, адрес на лицето, данни за регистрация по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, телефон и електронен адрес за кореспонденция“;
б) в ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
7. В чл. 29 думите „съгласно чл. 29 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност“ се заличават;
8. В чл. 30:
а) в ал. 4:
аа) изречение първо се изменя така: „Заявлението се съдържа:“
бб) точка 1 се изменя така:
„1. наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България
- друг аналогичен номер, адрес на лицето, данни за регистрация по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, телефон и електронен адрес за кореспонденция;“;
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вв) т. 4 се изменя така:
„4. свидетелство за съдимост на чуждестранното физическо лице,
представляващо заявителя или друг аналогичен документ по националното му
законодателство и документ, удостоверяващ липсата на образувано досъдебно
производство срещу него, като за физическите лица, български граждани тези
обстоятелства се установяват служебно;“;
гг) в т. 8 думите „удостоверение за регистрация на получен“ се заличават;
дд) точка 9 се изменя така:
„9. декларация, че заявителят разполага с обект, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му, а ако
същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан и описание на разположението на производствените, складовите и
служебните помещения в обекта, в който са инсталирани мощностите за производство
на оптични дискове или матрици.
ее) в т. 12 думите „нотариално заверена“ се заличават;
жж) в т. 14 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 6 след думите „съгласно търговската регистрация“ се поставя запетая и
се добавя „ което е български гражданин и данни за липса на образувани срещу него
досъдебни производства“.
9. В чл. 35, ал. 2, изречение първо след думите „удостоверяващи промяната“ се
добавя „съгласно чл. 30, ал. 4“, а накрая на изречението се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”.
10. В чл. 39:
а) основният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.“
11. В чл. 41, ал. 1, т. 1 думите „наименование, седалище и адрес на управление,
идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен
код за търговците, номер на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, лице, което представлява вносителя или износителя съгласно съдебна,
съответно търговска регистрация“ се заменят с „наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или,
ако не е налице регистрация в България - друг аналогичен номер, адрес на лицето,
данни за регистрация по ДДС, телефон и електронен адрес за кореспонденция“;
12. В чл. 42, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. данни за лицето: име, адрес, единен граждански номер – за физическо лице;
наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България - друг
аналогичен номер, адрес на лицето, данни за регистрация по Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс , телефон и електронен адрес за кореспонденция.“
§ 25. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 108 и 109 от 2007
г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35,
82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от
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2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103
от 2017 г. и бр. 24, 62, 65 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24а:
а) в ал. 6:
аа) основният текст се изменя така:
„Искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител
съдържа:”;
бб) Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;”;
8. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията, с посочване на органа, който го е издал;”
г) в т. 10 преди думите „лиценз, разрешение или регистрация“ се добавя „номер
и дата на издаване на“ и след думите „когато това се изисква по закон“ се добавя „и
посочване на органа, който го е издал;“
2. В чл. 24г:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.”;
б) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
по ал. 1 или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър
по ал. 1, приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.”
3. В чл. 45з се създава ал. 3:
„(3). Регистрите по ал. 1 се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
Административните
органи,
лицата,
осъществяващи
публични
функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 1 или на които
са необходими данни, налични в регистрите по ал. 1, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
4. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „включително адрес, номер
по действащ план и/или идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;”;
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо накрая се добавя „и описват следните обстоятелства:”;
бб) Точки 6, 6а и 7 се изменят така:
„6. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и посочване на органа,
който го е издал;”;
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6а. номер, дата и издател на разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на
обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, когато такъв се
изисква съгласно Закона за устройство на територията, издаден от съответния
компетентен орган;
7. декларация, че заявителят разполага със собствени или наети помещения
и/или площи, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан;”.
вв) точка 8 се отменя.
5. В чл. 54:
а) в ал. 1 се добавя изречение второ: „Регистърът се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.”;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
6. В чл. 55а се създават ал. 9 и ал. 10:
„(9) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър на регистрираните
независими малки пивоварни съгласно изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.“
(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
7. В чл. 55в:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се слага запетая и се добавя „включително адрес, номер по
действащ план и/или идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;”;
б) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„Искането по ал. 1 съдържа и:“
бб) точка 1 се изменя така:
„1. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е
издал;”;
вв) точка 3 се отменя.
8. В чл. 56 :
а) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Регистърът по ал. 2 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
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на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 2, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
9. В чл. 57:
а) в ал. 3 основния текст се изменя така:
„Искането по ал. 2 съдържа:“
б) точка 3 се изменя така:
„3. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията, с посочване на органа, който го е издал;”;
в) точка 6 се изменя така:
„6. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е
издал;”;
10. В чл. 57а, ал. 4 се изменя така:
„(4) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция „Митници” води публичен
регистър, при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол. Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги и
органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани
в публичния регистър или на които са необходими данни, налични в публичния
регистър приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни. Публичният регистър съдържа следната информация:”;
11. В чл. 57б, ал. 6:
а) основният текст се изменя така:
„Искането по ал. 1 - 3 съдържа:”;
б) точка 6 се изменя така:
„6. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е
издал;”;
12. В чл. 57в, ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е
издал;”;
б) в т. 4 думите „документ за собственост или договор за наем на този обект” се
заменят с „декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;”.
13. В чл. 57г :
б) създават се ал. 5 и 6:
„(5) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър на лицата по чл. 57в
съгласно изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
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които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
14. В чл. 58а, ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е
издал;”;
б) в т. 4 думите „документ за собственост или договор за наем на този обект” се
заменят с „декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;”.
15. В чл. 58б се създават ал. 3 и 4:
„(3) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър на лицата по чл. 58а
съгласно изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
16. В чл. 58е се създават ал. 5 и 6:
„(5) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър на лицата по чл. 58в
съгласно изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
§ 26. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. и
доп., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г.; бр. 36 и 43 от 2008 г., бр.
14 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 и 55 от 2018 г.) в чл. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 1:
а) в изречение първо се заличават думите „извършени едновременно“ и се
поставя точка;
б) в изречение трето след думата „регистър“ думата „или“ се заличава и се
поставя запетая, като се добавя „а за районите без одобрена кадастрална карта“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „се регистрират“ се заменят с „след вписването се
изпращат по служебен път за регистрация“;
б) в изречение второ думата „прилагат“ се заменя с „изпращат“.
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§ 27. В Закона за безмитната търговия (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2008 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г. и бр. 98 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите „след представянето на документи, удостоверяващи“ се заменят
с „в което декларира, че отговаря на“, а думите „т. 4, буква „а“ се заличават;
б) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Лицензът се издава по подадено писмено заявление по реда на ал. 2 към което
се прилага копие от договора с лицето, експлоатиращо обектите по чл. 2, т. 1 и 3“ и се
добавя изречение трето „Министерството на финансите установява служебно
обстоятелствата по чл. 3, ал. 2.“
2. В чл. 10:
а) в ал. 4, накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя „при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
3. В чл. 11 думите „за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 3 и 4“ се заменят с
„при промяна на обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4 и прекратяване на договора с
лицето, експлоатиращо обектите по чл. 2, т. 1 и 3“.
§ 28. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр.
30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80,
87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 27:
а) в ал. 2 след думата „публичен” се добавя „електронен”;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Регистрите по ал. 1 се водят при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 1 и
ал. 2 или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 1 и ал.
2, приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.”
§ 29. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм.
и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32,
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59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр.
58 от 2016 г. и бр. 58 и 76 от 2017 г. и бр. 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 43а, ал. 5 т. 2 се отменя.
2. В чл. 62:
а) в ал. 2 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в заявлението и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняване на нередовностите и/или представянето на допълнителна
информация“;
б) създават се ал. 5-7:
„(5) За издадените лицензи на зоологически градини в МОСВ се води публичен
регистър, при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, който съдържа:
1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование и адрес на лицензираната зоологическа градина;
3. име/наименование на собственика на зоологическата градина;
4. условия на лиценза, ако са определени такива.
(6) Редът за водене на публичния регистър се определя с наредбата по ал. 1.
(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 5 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 5, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
3.
В чл. 82:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „Към заявлението“ се заменят със „Заявлението“, а
думите „се прилагат“ се заменят със „съдържа“;
бб) в т. 2 пред думата „документ“ се добавя: „номер, дата, издател и
наименование на“;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец и
адрес на гражданина“
гг) точка 4 се отменя;
б) Алинея 2 се отменя.
§ 30. В Закона за българите, живеещи извън Република България (обн., ДВ
бр. 30 от 2000 г., изм., бр. 58 от 2016 г.) в чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Председателят на държавната агенция за българите в чужбина удостоверява
български произход, като с правилник утвърждава условия, ред и процедура за
издаването на удостоверения за български произход. В производството по издаване на
удостоверенията Държавната агенция за българите в чужбина събира служебно
информация и документи от компетентните български органи относно българския
произход на заявителя и/или на възходящ на заявителя, за когото в заявлението е
декларирана информация за налични актове, издадени от български органи.”.
§ 31. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.;
изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от
2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005
г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35,
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47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 2011 г. - бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75
от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 5:
„(5). Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт могат
да изискват представянето на документ за самоличност единствено за удостоверяване
обстоятелствата по ал. 1-4, като нямат право да изискват и да събират копия от
българските лични документи по чл. 1, ал. 5, освен ако снемането на копия не е
изрично предвидено в специален закон или нормативен акт от по-висока степен като
тяхно задължение за идентификация на определени категории физически лица.
2. В чл. 31а се създава ал.7:
„(7) При подновяване на лична карта, ако датата на издаване на подновената
лична карта е след датата на изтичане на срока на валидност на предходната лична
карта, получаването на подновената лична карта може да стане чрез лицензиран
пощенски оператор, с когото Министерството на вътрешните работи има сключен
договор, като редът и условията за това се определят в Правилника за издаване на
българските лични документи.“
3. В чл. 45 се създава ал. 3:
„(3) При подновяване на паспорт, ако датата на издаване на подновения паспорт
е след датата на изтичане на срока на валидност на предходния паспорт, получаването
на подновения паспор може да стане чрез лицензиран пощенски оператор, с когото
Министерството на вътрешните работи има сключен договор, като редът и условията за
това се определят в Правилника за издаване на българските лични документи.“
4. В чл. 46, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
5. В чл. 51, ал. 1 се добавя изречение второ:
„За получаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство
се прилага чл.31а, ал. 7.”;
6. В чл. 76, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „като тези обстоятелства се
установяват служебно.”;
§ 32. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр.
33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр.
14 и 22 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1 думата „молбата” се заменя с „искането”.
2. В чл. 13, изречение първо думата „молбата” се заменя с „искането”.
3. В чл. 13а, ал. 1 и ал. 2 думите „молбата” се заменят с „искането”.
4. В чл.14 думата „молбата” се заменя с „искането”.
5. В чл.15:
а) в ал. 2 думата „молбата” се заменя с „искането”;
б) създава се ал. 4:
„(4) Издаването на удостоверението по ал. 2 може да бъде заявено и пред органа
по чл. 29, ал. 1 едновременно с подаването на искането за придобиване на българско
гражданство. Министерство на правосъдието служебно изпраща заявлението на
Държавната агенция за българите в чужбина, която след издаване на удостоверенито в
срока по чл. 3 служебно го изпраща на Министерство на правосъдието.”.
6. В чл. 19 думата „молбата” се заменя с „искането”, а думата „молителят” с
„лицето”.
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7. В чл. 21, ал. 2 думата „молба” се заменя с „искане”.
8. В чл. 26, ал. 1:
а) в основния текст думите „негова молба” се заменят с „негово искане”;
б) в т. 3 думата „молбата” се заменя с „искането”.
9. В чл. 29:
а) в ал. 1 думата „молба” и „молбата” се заменя с „искане” и „искането”;
б) в ал. 2 думата „молбата” се заменя с „искането”;
в) в ал. 3 думата „молителя” се заменя с „лицето”.
10. В чл. 32, ал. 1 и ал. 3 думите „молбата” се заменят с „искането”.
11. В чл. 35, ал. 1 и ал. 2 думите „молбите“ и „молбата” се заменя с „исканията“
и „искането”.
12. В чл. 38 думата „молбите” се заменя с „исканията“.
13. В чл. 39, ал. 1 думите „ негова молба” се заменя с „негово искане”.
14. В § 2, т. 3.1 от допълнителните разпоредби думата „молба” се заменя с
„искане”.
§ 33. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005
г, изм. и доп., бр. 30,31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008
г., бр. 27,35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82
и 97 от 2012 г., бр. 7,15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г.,бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр.
14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 17 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 7:
а) в ал. 3 думите „В БАБХ се водят публични регистри на:“ се заменят с " В
БАБХ се водят публични регистри, при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол, на:“
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 3
или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 3, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и
данни.“
в) досегашните ал. 5 – 7 стават съответно ал. 6 – 8.
2.
В чл. 30:
а) в ал. 2, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път.”;
б) в ал. 6 думите „определя срок за отстраняването им“ се заменят с „му
предоставя срок от 10 работни дни за отстраняването им“.
3.
В чл. 32:
а) в ал. 2 след думите „Регистърът по ал. 1“ се добавя „е публичен, води се при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол и“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
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производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
4.
В чл. 51б, ал. 2:
а) в основния текст, изречение трето се изменя така:
„Заявлението съдържа:“ ;
б) в т. 2 думите „копие от трудов договор с лице“ се заменят с „три имена и ЕГН
или ЛНЧ на лице“.
5.
В чл. 71, ал. 4 думите „за отстраняването им“ се заменят с „и му
предоставя срок от 3 дни за отстраняването им“.
6.
В чл. 137, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. Декларация, че заявителят разполага с животновъден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.“
7.
В чл. 138б:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст, изречение трето се изменя така:
„ Заявлението съдържа:“;
бб) в т. 1 думите „копие от диплома“ се заменят с думите „номер, дата и издател
на диплома“, а преди думите „документ за признато право“ се добавя „номер, дата и
издател на“;
вв) в т. 2 думите „копие от дипломата“ се заменят с думите „номер, дата и
издател на диплома“;
гг) точка 6 се изменя така:
„6. декларация, че лицето има право да ползва лабораторията по т. 5, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан“.
б) в ал. 4 думите „определя срок за отстраняването им“ се заменят с „предоставя
срок от 10 работни дни за отстраняването им“.
8.
В чл. 147, ал. 3 думите „определя срок за отстраняване на нередовността“
се заменят с „предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовността“.
9.
В чл. 155:
а) в ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път.”
б) ал. 3 думите „определя срок за отстраняването им“ се заменят с „предоставя
срок от 10 работни дни за отстраняването им“.
10.
В чл. 165, ал. 1, т. 7 думите „копие от“ се заменят с „номер и дата на“ и
накрая се поставя запетая и се добавя „в случай че същото не е собствено“.
11.
В чл. 229:
а) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. декларация, че заявителят разполага с обект за производството, търговията и
пускането на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за
консумация от хора, и на продукти, получени от странични животински продукти, в
която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от
вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан“;
б) в ал. 4 думите „определя срок“ се заменят с „предоставя срок от 10 работни
дни“.
12.
В чл. 229а:
а) в ал. 4 думите „като се определя срок“ се заменят с „предоставя срок от 10
работни дни“;
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б) в ал. 7 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път.”
13.
В чл. 246, ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път.”.
14.
В чл. 262:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст:
ааа) в изречение трето след думите „с нестопанска цел“ се поставя точка и
докрая се заличава;
ббб) създава се изречение четвърто:
„Заявлението съдържа:“;
бб) точка 2 се изменя така:
„2. номер и дата на издаване разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта по чл. 259, ал. 1 или 2, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията, с посочване на органа, който го е
издал“;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. декларация, че заявителят разполага с обект по чл. 259, ал. 1 или 2 и на
инсталация по чл. 259а, ал. 1, в която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан“;
б) в ал. 3 думите „определя срок“ се заменят с „предоставя срок от 10 работни
дни“.
15.
В чл. 271, ал. 4 думите „определя срок“ се заменят с „предоставя срок от
10 работни дни “;
16.
В чл. 282, ал. 2, т. 4 се заличават думите „копие от лиценза за
производство или“ и накрая се поставя запетая, като се добавя „в случаите когато
заявителят не притежава лиценз за производство“.
17.
В чл. 301, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път.”.
18.
В чл. 304, ал. 1, т. 2, накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път.”.
19.
В чл. 307, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не
е извършено по електронен път.”.
20.
В чл. 314, ал. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път.”.
21.
В чл. 364, ал. 1, т. 4 се изменя така:
„4. декларация, че заявителят разполага с обект за търговия на едро с
ветеринарномедицински продукти, в която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан“.
§ 34. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.,
изм. и доп., бр. 15 от 2013 г.,бр. 26 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 9 и
бр. 58 от 2017 г. и бр. 17, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1.
В чл. 2, ал. 8:
а) създава се изречение трето:
„Искането на лицето следва да съдържа:“
б) създават се т. 1 – 6:
„1. списък на вината обект на Сертификата за безопасност по образец на ИАЛВ
2. копия на Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория,
заверени от заявителя;
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3. номер и дата на Протоколи за одобрение на вината, издадени от Регионална
дегустационна комисия към Регионална лозаро-винарска камара;
4. декларация от производителя на вината за прилагането на разрешени
енологични практики при производството им по образец на ИАЛВ;
5. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
6. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен
път.“
2.
Създава се чл. 2а:
„2а (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за образование,
квалификация и/или материална обезпеченост при извършването на регистрации,
издаване на разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при
предоставяне на административни услуги по реда на този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя документи, като
посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни данни и декларира
съответните обстоятелства, както следва:
1. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
2. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
3. идентификационни данни за обекта - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър;
4. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
(2) Заявленията за извършване на регистрации, издаване на разрешения и
удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.
(3) Заявленията по ал. 3 могат да бъдат подавани лично от заявителя или от
упълномощено лице при представяне на писмено пълномощно.“
3. В чл. 16, ал. 3:
а) в изречение първо думите „и прилага посочените в него документи“ се
заличават;
б) създава се изречение трето:
„Заявлението за придобиване право на ново засаждане съдържа:“
в) създават се т. 1 – 7:
„1. идентификационни данни за имота - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър и площ на имота;
2. посочване на винения сорт лози;
3. декларация за наличието на вещни тежести върху имота;
4. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.
5. когато заявените за засаждане имоти се стопанисват под наем или аренда изрично съгласие на собственика на имота/ите за създаване на лозови насаждения в
тях;
6. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
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7. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен
път.“
4. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) За придобиване право на презасаждане производителят подава заявление за
начало на изкореняването по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7. Заявлението се
подава в териториалното звено на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство след
заплащане на такса за разглеждане съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5. Заявлението за
начало на изкореняването съдържа:
1. идентификационни данни за имота - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър и площ на имота, която ще бъде изкоренена;
2. сортов състав и година на засаждане на лозовото насаждение;
3. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
5. когато заявените имоти се стопанисват под наем или аренда - изрично
съгласие на собственика на имота/ите за изкореняване на лозята;
6. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.“
5. В чл. 19, ал. 2, накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „което
съдържа:
1. таблица с описание на изкоренения/ите имот/и;
2. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.“
6. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) За начало на презасаждане производителят подава в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7. Заявлението съдържа:“
1. идентификационни данни за имота - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър и площ на имота или площ на ефективно
изкоренена/заявена за отложено изкореняване площ;
2. посочване на винения сорт лози или в случай на присаждане – настоящ и
бъдещ сорт лози
3. декларация за наличието на вещни тежести върху имота;
4. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.
5. когато заявените имоти се стопанисват под наем или аренда - изрично
съгласие на собственика на имота/ите за създаване на лозя или за изкореняване на
лозови насаждения в тях;
6. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
7. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен
път.“
7.
В чл. 27:
а) в ал. 1 се заличават думите „върху стопанската дейност“;
б) в ал. 5 след думите „Регистърът по ал. 1“ се добавя „ се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол и“.
в) в ал. 6:
аа) в основния текст думите „и прилагат посочените в него документи“ се
заменят с „което съдържа:
бб) създават се т. 1 – 4:
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„1. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.
2. при регистрация като гроздопроизводител:
а) заявление за издаване на разрешение за нови лозови насаждения - за лицата,
които желаят да се регистрират като гроздопроизводители и да им бъде издадено
разрешение за нови лозови насаждения;
б) описание на имота/ите, заявени за вписване в лозарския регистър в таблица по
образец на ИАЛВ;
3. при регистрация като вино/оцетопроизводител:
а) номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията и органът, който го е издал;
б) списък с трите имена, единен граждански номер, личен номер или личен
номер на чужденец на лицата, които водят производствения процес и извършват
вписвания в дневниците за лозаро-винарски продукти, суровини и енологични
манипулации, с посочване на номер, дата и издател на диплома за придобито в
Република България образование по специалност „Технология на виното“ или
приравнени на нея специалности или номер, дата и издател на документ за признаване
на придобито в чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не
е признато в Република България се прилага документ за придобиване;
в) копие на документ (заповед), удостоверяващ упълномощаването на лицата от
списъка по буква „б“ да извършват вписвания в дневниците за лозаро-винарски
продукти, суровини и енологични манипулации;
г) списък с категориите лозаро-винарски продукти, съгласно Приложение № 1 от
Закона за виното и спиртните напитки, които ще се произвеждат в обекта/обектите,
включително плодовите вина;
д) техническа справка по образец на ИАЛВ за производствените обекти с
указана площ и местонахождение, пълно описание на технологичното оборудване,
включително съдовете и техния обем;
4. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
г) създава се ал. 9:
„(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
8. В чл. 132:
а) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол”;
б) създава се ал. 7:
„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
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производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
9. В чл. 134 т. 3 се изменя така:
„3. номер, дата и издател на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта/обектите за производство, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията”.
10. В чл. 140, ал. 1, т. 1 думата „молба“ се заменя с „искане“.
11. В чл. 142, ал. 2 се добавя второ изречение:
„Когато техническата спецификация е представена заедно със заявление по чл.
134, заверяването й се извършва в рамките на производството по чл. 135”.
12. В чл. 142а:
а) в ал. 2 накрая се добавя „при спазване изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол”;
б) създава се ал. 8:
„(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
§ 35. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм. и
доп., бр. 28 от 1996 г., бр. 56; попр., бр. 57 от 1997 г.; бр. 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и
113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от
2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр.
13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61
и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54, 66 и 107 от
2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г. и бр. 17, 30, 86 и 98 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 6 се създава ал. 6:
„(6) Висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 са длъжни при
предоставянето на обществени и административни услуги и в отношенията си със
студентите, докторантите и специализантите да извършват административно
обслужване при спазване на принципите, предвидени в Административнопроцесуалния
кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за електронното управление и на
правилата и стандартите за административното обслужване, съгласно наредба, приета
от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.”;
2. В чл. 10:
а) в ал. 2:
аа) в т. 3:
ааа) в буква „а” и буква „в“ преди думите „регистър на“ се добавя „публичен
електронен“;
ббб) в буква „г“ преди думите „регистър на“ се добавя „публичен електронен“ , а
в края на изречението се поставя запетая и се добавя „който съдържа информация и за
издадените дипломи за завършена образователно- квалификационна степен на висшето
образование, специалност и професионална квалификация.”;
бб) в т. 7 след думите „по този закон” се поставя запетая и се добавя „
включително на задълженията, които са предвидени в чл. 6, ал. 6 от него”;
б) създават се ал. 3 и ал. 4:
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„(3) Регистърът по ал. 2, т. 3, буква „а” се води при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.“
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните електронни
регистри по ал. 2, т. 3 или на които са необходими данни, налични в публичните
електронни регистри, приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с
писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация
или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от
заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра
обстоятелства и данни.“
3. В чл. 11, ал. 6 думите „правилника за дейността на Националната агенция за
оценяване и акредитация” се заменят с „наредбата по чл. 81, ал. 8.”.
4. В чл. 81 ал. 8 се изменя така:
„(8) Редът и условията за провеждане на процедурите за акредитация и за
оценяване на проект, както и за изменения в определения капацитет се определят с
наредба, приета от министъра на образованието и науката.”.
5. В чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „г“ думите „административни услуги“ се заменят с
думата „услуги“;
6. В § 4д от допълнителните разпоредби се създава т. 11:
„11. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 36. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и
членовете на техните семейства (обн., ДВ. бр. 80 от 2006 г., изм. и доп., бр. 109 от
2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр.
53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 14 и 56 от
2018 г.) в чл. 9, ал. 2, т. 3, чл. 9, ал. 3, т. 3 и чл. 12, ал. 3, т. 4 накрая се поставя запетая и
се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 37. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000
г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр.
6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от
2006 г.;, бр. 105 и108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12,
32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г.,
бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14,
17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и
бр. 55, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
наличие на актове за регулиране на дейност, сделка или действие, издадени от други
органи и/или за наличие на други обстоятелства, при издаване на разрешения и
удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му, заявителят не предоставя документи, като посочва в заявленията до
компетентния орган идентификационни данни и декларира съответните обстоятелства,
както следва:
1. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
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2. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
3. идентификационни данни за обекта - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър;
4. номер, дата и издател на акт и/или информация за проведена процедура по
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава втора от Закона за
биологичното разнообразие;
5. номер, дата и издател на одобрение, становище или съгласувателно
становище, необходимо за производство по този закон.
(2) Заявленията за издаване на разрешения и удостоверения, подаване на
уведомления, както и за предоставяне на административни услуги по реда на този закон
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му могат да се подават на хартиен
носител или по електронен път.
2.
В чл. 60:
а) в ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. Данни за всеки от имотите, в които ще се извършва дейността - адрес, номер
по действащ план или, за имоти в райони с одобрена кадастрална карта идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
7. В случаите по ал. 4, т. 6 – номер и дата на документ за регистрация и годност
на плавателното съоръжение, издаден от Изпълнителна агенция „Морска
администрация”;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1, накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”;
бб) точка 2 се отменя;
в) в ал. 3, т. 5 преди думите „съгласувателни становища“ се добавя „номер, дата
и издател на съответните“;
г) в ал. 4, т. 5, буква „г“ думата „одобрен“ се заменя с „номер и дата на
одобрение“ и след думите „общинския експертен технически съвет“ се добавя „на“ ;
д) в ал. 4, т. 6, буква „б” думата „документ“ се заменя с „номер и дата на
документ“;
е) в ал. 6, т. 4 думата „документ“ се заменя с „номер и дата на документ“;
ж) в ал. 7:
аа) в изречение първо думите „към заявлението се прилагат и“ се заменят с
„заявлението съдържа и“;
бб) в т. 1 пред думата „документ“ се добавя „на“ и след думите „на минералната
вода“ се добавя „и документът “;
з) алинея 12 се изменя така:
„(12) Ако в заявлението по ал. 1 заявителят не е предоставил данни за издадени
становища по ал. 3, т. 5 или извършено одобрение по ал. 4, т. 5, б. „г“ от компетентните
органи, органът, водещ производството по издаване на разрешението, преди
произнасяне по заявлението служебно изисква съответните становища и/или одобрения
от компетентните за предоставянето им органи.“
3. В чл. 72, ал. 1, т. 2 думата „молба” се заменя с думата „искане”.
4. В чл. 75, ал. 1 думата „молба” се заменя с думата „искане”.
5. В чл. 78 :
а) в ал. 1 думата „молба” се заменя с думата „искане”;
б) в ал. 2, т. 1 думата „молбата” се заменя с думата „искането”.
6. В чл. 79, ал. 3 и ал. 4 думата „молителите” се заменя с думата „заявителите”.
7. В чл. 180 :
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а) ал. 2 се изменя така:
„(2) Всички обстоятелства, вписани в регистрите по чл. 176, ал. 1 се установяват
служебно за нуждите на съответното производство. Административните органи,
лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства,
вписани в картите и регистрите по чл. 176, ал. 1 или на които са необходими данни,
налични в тях, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства за вписани обстоятелства и данни.“
б) в ал. 3 се създава ново изречение първо „ Извън случаите на ал. 2, лицата
могат да ползват данни от картите и регистрите по чл. 176, ал. 1 срещу заплащане“, а
досегашният текст става изречение второ.
8. В чл. 184:
а) в ал. 1 след думите „са публични“ се поставя запетая и се добавя „водят се при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол“
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните електронни
регистри по този раздел или на които са необходими данни, налични в тях, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни “.
9. В чл. 189т се създават ал. 3 и 4:
„(3) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.“
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в него, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни “.
§ 38. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от
2005 г., изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и
54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 24:
а) в ал. 2, т. 1 думите „номер на документа за самоличност” се заменят с „единен
граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец ” и се заличава думата
„постоянен“;
б) в ал. 2, т. 3 се думата „имената“ се заменя с „имена“ и се заличава
„постоянния“;
в) в ал. 3, след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по чл.
15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”.
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2. В чл. 25, ал. 2 накрая се добавя „в 14 дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1“.
3. В чл. 27 се създава ал.6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
4. В чл. 30:
а) в ал. 2, т. 1 думите „номер на документа за самоличност” се заменят с „единен
граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец” и се заличава думата
„постоянен“;
б) в ал. 10, след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по
чл. 15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”;
5. В чл. 47:
а) в ал. 2, т. 1, буква „а“ думите „номер на документа за самоличност” се заменят
с „единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец” и се
заличава думата „постоянен“;
б) в ал. 5, т. 1 след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по
чл. 15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”;
6. В чл. 57:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 5
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните електронни
регистри по ал. 1 или на които са необходими данни, налични в тях, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
7. В чл. 60:
а) в ал. 2, т. 1, буква „а“ думите „номер на документа за самоличност” се заменят
с „единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец” и се заличава
думата „постоянен“;
б) в ал. 3 след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по чл.
15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”.
8. В чл. 69:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри или на
които са необходими данни, налични в публичните регистри, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
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искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
§ 39. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. и доп., бр. 43 от 2011
г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от
2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от
2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 32, ал. 5 :
а) в основния текст думите „в което посочват“ се заменят с „което съдържа“, а
думата „прилагат“ се заличава;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случай, че документът е
вписан, само се посочват акт, том, година и служба по вписванията, в която е вписан“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. данни за адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на имота,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър“;
г) точка 4 се отменя.
2.
В чл. 36, ал. 2:
а) изречение първо се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случай, че документът е
вписан, само се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър“
г) в т. 5 думата „доказателства“ се заменя с „декларация“.
3.
Чл. 55, ал. 3 :
а) в основния текст думите „се придружава от следните документи“ се заменят
със „съдържа“;
б) Точка 1 се изменя така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор за всеки от имотите, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър;“;
в) в т. 4 пред думите „акт за предоставяне на статут“ се добавя „номер, дата и
издател на“.
4.
В чл. 56, ал. 1:
а) в основния текст думите „комплектувано със следните документи“ се заменят
с „което съдържа“;
б) Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“
2. наименование, номер, дата на издаване, дата на влизане в сила и издател на
акт за одобрение на подробен устройствен план”;
г) в т. 4 пред думите „влязъл в сила административен“ се добавя „номер, дата и
издател на“.
5. Чл. 62, ал. 3:
а) в изречение първо думите „се придружава от следните документи“ се заменят
със „съдържа“;
б) точка 1 се изменя така:
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„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор за всеки от имотите, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър;“
6.
В чл. 63, ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“;
б) Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор за всеки от имотите, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър;“;
2. наименование, номер, дата на издаване, дата на влизане в сила и издател на
административен акт за одобрение на подробен устройствен план;”
г) в т. 4 пред думите „влязъл в сила административен“ се добавя „номер, дата и
издател на“.
7.
В чл. 70:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„Когато за заявлението по ал. 1 е за горски територии – държавна или общинска
собственост заявителят посочва адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони
с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър, и оценка на имота, а когато правото се учредява за
извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по
реда на Закона за подземните богатства, и:“
бб) в т. 1 пред думите „разрешение за търсене“ се добавя „номер, дата и издател
на “;
вв) в т. 2 пред думите „влязъл в сила административен“ се добавя „номер, дата и
издател на“;
гг) в т. 3 думите „и одобрен“ се заличават и накрая се поставя запетая и се
добавя „който проект се одобрява служебно от компетентния орган в рамките на
производството по учредяване на право на ползване;“
б) в ал. 3, изречение първо думата „Органът“ се заменя с „В срок до 14 дни от
постъпване на заявлението органът“;
в) в ал. 5, изречение второ се изменя така:
„Органът по ал. 1 извършва служебна проверка дали заявителят е вписан в
регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството и дали броят на пчелните семейства е над
10.“
8.
В чл. 75:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „се придружава от следните документи“ се заменят
със „съдържа“;
бб) Точка 1 се изменя така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“;
вв) в т. 3 пред думата „решение“ се добавя „номер и дата на“;
гг) точка 4 се отменя;
б) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение трето:
„Когато искането е за имоти по чл. 17а от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, органът по ал. 1 преди произнасянето по него служебно
изисква становище от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице.“
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бб) досегашните изречения трето и четвърто стават съответно изречения пето и
шесто.
9.
В чл. 77, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „документ за собственост“ се поставя запетая и се добавя „а
в случай, че документът е вписан, заявителят само посочва акт, том, година и служба по
вписванията, в която е вписан“;
б) Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. данни за адрес номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“
3. наименование, номер, дата на издаване, дата на влизане в сила и издател на
административен акт за одобрение на подробен устройствен план”.
г) в т. 5 пред думите „влязли в сила административни актове“ се добавя „номер,
дата и издател на“.
10.
В чл. 81, ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 2 съдържа:“
б) в т. 1 накрая се добавя „а в случай, че документът е вписан, заявителят само
посочва акт, том, година и служба по вписванията, в която е вписан“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. данни за адрес номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“;
в) в т. 4 думите „влязъл в сила“ се заменят с „номер, дата и издател на“.
11.
В чл. 84 ал. 2 се изменя така:
„(2) Декларацията съдържа:
1. данни за вписан документ за собственост - акт, том, година и служба по
вписванията, в която е вписан, а ако документът не е вписан, същият се прилага към
декларацията;
2. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър.“
12.
В чл. 96:
а) в ал. 2:
аа) създава се ново изречение трето:
„Регистърът на Изпълнителната агенция по горите се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол”;
бб) досегашното изречение трето става изречение четвърто;
б) създава се ал. 5
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
13.
Създава се чл. 162а:
„Чл.162а. В производствата по този закон и подзаконовите актове по
прилагането му органите по управление на горите, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на
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обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и данни. Органите по
управление на горите, когато е необходимо за нуждите на съответното производство,
по служебен път се снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването;
5.
информация за издадени актове и/или информация за проведени
процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава
втора от Закона за биологичното разнообразие”;
6.
информация издадени актове и/или информация за проведени процедури
по Закона за подземните богатства.“
14.
В чл. 224 :
а) в ал. 1 пред думата „регистър” се добавя „публичен електронен”;
б) в ал. 4 т. 1 се отменя;
в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) Регистърът по ал. 1 се води при спазване на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.
15.
В чл. 235:
а) основният текст става ал. 1 ;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
16.
В чл. 237, aл. 1, б. „а”, т. 1 думите „копие от” се заменят с „номер, дата и
издател на”, а накрая се добавя „или номер, дата и издател на документ за признаване
на придобито в чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не
е признато в Република България се прилага документ за придобиването му“.
17.
В чл. 241 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
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(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
18.
В чл. 243:
а) в ал. 1, т. 6 думите „копие от вписан в Националната агенция за приходите
трудов договор с лицето,” се заменят с „име и ЕГН на лицето, с което е сключен
трудово договор и което е”;
б) в ал. 2 думите „прилагат не по-малко от три трудови договора с физически
лица,“ се заменят със „се прилага списък с посочване на не по-малко от три лица, с
които е сключен трудов договор, които са“.
§ 40. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр.
30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр.
33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от
2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39 и 50 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г. и бр. 47 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) в ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавят „с изключение на
случаите по ал. 3“;
б) в ал. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „с изключение на
случаите по ал. 3“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Актовете за гражданско състояние, представляващи акт за смърт се съставят
от длъжностното лице по гражданското състояние в общината или кметството, на чиято
територия е издадено писменото съобщение за смърт.“;
г) досегашната ал. 3 става съответно ал. 4.
2. В чл. 40, ал. 1:
а) в изречение първо думата „издават” се заменя със „съставят” и след нея се
добавя „служебно и”;
б) в изречение второ след думата „издават” се добавя „служебно и”;
в) в изречение четвърто след думите „служебно ползване“ се поставя запетая и
се добавя „както и за целите на комплексното административно обслужване“.
3. В чл. 42, ал. 1 думите „в срок 7 дни“ се заменят с „в срок от 3 дни от датата на
раждането“.
4. В чл. 43:
а) в ал. 1 думите „5 дни“ се заменят с „24 часа“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Съобщаването на раждането може да се извършва чрез хартиен или чрез
електронен обмен.“
в) в ал. 6 :
аа) в изречение първо след думата „съставя” се добавя „служебно”;
бб) в изречение второ след думата „родителите” се добавя „служебно” и в края
на изречението се поставя запетая и се добавя „което може да бъде получено от
длъжностно лице по гражданско състояние, а в случаите, когато раждането е в лечебно
заведение – и чрез лечебното заведение, в което е станало раждането, по ред, утвърден
от ръководителя на лечебното заведение или определено от него лице ;
5. В чл. 54, ал. 1 основният текст се изменя така:
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„Срокът не тече по време на почивни дни и дни на официални празници.“
6. В чл. 55:
а) в ал. 1 след думите „пристъпва към“ се добавят „служебно съставяне“, думата
„съставянето“ се заличава, а думите „съобщение за смърт“ се заменят с „писмено
съобщение за смърт“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Съобщаването на смъртта е задължение на:
1. ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е
възложено това, когато смъртта е настъпила в лечебно заведение;
2. компетентно медицинско лице, когато смъртта не е настъпила в лечебно
заведение.“
в) създава се ал. 4:
„(4) Съобщаването на смъртта може да се извършва чрез хартиен или чрез
електронен обмен.“
г) досегашната ал. 3 става съответно ал. 5.
7. В чл. 59 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „който се
изпраща от съответния съд служебно на длъжностното лице по гражданско състояние“.
8. В чл. 61, ал. 1 след думите „и се издава“ се добавя „служебно и“.
9. В чл. 88, ал. 2 се изменя така:
„(2) Оригиналите на удостоверенията за раждане и за сключен граждански брак,
както и първият препис-извлечение от акта за смърт се издават служебно. При издаване
на дубликат на удостоверение за раждане, за сключен граждански брак или преписизвлечение от акт за смърт не се попълват показателите от образеца, които липсват в
акта.“
10. В чл.88а:
а) Алинея 3 се изменя така:
|“(3) Документите по чл. 88 може да се издават и изпращат при служебно
писмено поискване от община, държавен орган, административен орган, организация,
предоставяща обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции и орган на
съдебна власт, когато това е свързано с административното обслужване на лицата,
вписани в акта, като разпоредбата на чл. 40, ал. 1, изречение четвърто се прилага
съответно.“
б) създава се ал. 4:
„(4) Когато удостоверението за раждане в оригинал се получава от родителя чрез
лечебното заведение, оригиналът му се предоставя от длъжностното лице по
гражданско състояние на ръководителя на лечебното заведение или оправомощено от
него лице.“
11. В чл. 92:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „представят един от следните документи“ се
заменят с „подават заявление, което съдържа: “
бб) Точки 1-3 се изменят така:
„1. индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му: ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година
и служба по вписванията, в която е вписан, ако не подлежи на вписване се представя
копие от него, или,“
2. номер, дата и издател на акта за настаняване или за приемане в социалната
услуга и/или договор за предоставяне на социални услуги, сключен по реда на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, или,
3. лица, настанени в държавни или общински жилища посочват номер, дата и
издател на настанителна заповед или номер, дата и страни по сключен договор за
наем“.“
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б) в ал. 5 думите „проверка чрез отделите „Местни данъци и такси"“ се заменят
със „служебна проверка в Имотния регистър към Агенцията по вписванията“;
в) в ал. 7 след думите „ от собственика на имота“ се поставя точка и текстът
докрая се заличава.
12. В чл. 95, ал. 2 след думите „се извършва лично“ се добавя „включително по
електронен път“, а думите „нотариално заверено изрично“ се заменят с „изрично
писмено“.
13. В чл. 106, ал. 1, т. 2 думите „съобразно законоустановените им
правомощия“ се заменят със „за изпълнение на правомощията им“.
§ 41. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.,
изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34
и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от
2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009
г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г., бр.
58 и 96 от 2017 г. и бр. 56 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 9:
„Чл. 9. Въздушните превозвачи са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с пътниците и товародателите, да
извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.“
2. В чл. 16е:
а) в ал. 1 се създава изречение второ:
„При непълноти или нередовности на заявлението, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ в 7 дневен срок от подаването на
заявлението, писмено уведомява заявителя и му предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняването на непълнотите или нередовностите.“
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за образование,
квалификация и/или материална обезпеченост при издаването на актовете по ал. 1,
както и при предоставяне на административни услуги по реда на този закон и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя
документи, като посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни
данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
4. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(3) Заявленията по ал. 1 и исканията за предоставяне на административни
услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му
могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“
в) досегашните ал. 2 – 7 стават съответно ал. 4 – 9;
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3.
Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б (1) За издадените лицензи за техническо обслужване и ремонт на
авиационна техника Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
води и поддържа публичен регистър при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
4.
В чл. 48г се създават ал. 3 и 4:
„(3) За издадените лицензи по ал. 1 Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ води и поддържа публичен регистър при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
5.
В чл. 48д се създават ал. 23 и 24:
„(23) За издадените лицензи по ал. 1 Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ води и поддържа публичен регистър при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(24) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6.
В чл. 64а се създават ал. 10 и 11:
„(10) За издадените лицензи по ал. 5 Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ води и поддържа публичен регистър при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(11) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
7.
В чл. 119е:
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а) в ал. 2 точки 2, 3 и 5 се изменят така:
„2. разполага с ръководство за дейността, което е одобрено от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
3. разполага с ръководен персонал и персонал с квалификация и опит,
необходими за извършване на дейността, който отговаря на изискванията,
регламентирани в наредбата по ал. 4“;
5. има въведена система за управление на качество, с ръководител по качеството,
одобрен от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“.
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение по ал. 1,
подават заявление до главния директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“, което съдържа:
1. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния
окръжен съд. Дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или
в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
представят документ за актуална регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната държава;
2. документ, съдържащ организационната структура с функционалните
взаимодействия и правата и задълженията на назначените длъжностни лица, които
отговарят за функциите, свързани с безопасността, качеството, сигурността, финансите
и човешките ресурси;
3. списък, съдържащ квалификацията и опита на ръководния персонал и на
персонала, ангажиран с изпълнение на дейността;
4. документ, който описва системата за управление на безопасността, която е
част от системата за качеството;
5. документи, удостоверяващи въведената система за управление на качеството;
6. документ за платена такса за издаване на удостоверение, когато плащането не
е извършено по електронен път.“
в) досегашните ал. 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7, като в досегашната ал. 4
думите „в наредбата по ал. 3“ се заменят с „в наредбата по ал. 4“.
8. В § 3 от допълнителните разпоредби се създава т. 72:
„72. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 42. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006
г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г.; бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77
и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр.
1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г.
бр. 85, 92, 96 и 97 2017 г. и бр. 24, 65 и 98 от 2018 г.) се създават чл. 118а и 118б:
„Чл. 118а. (1) Сервизно обслужване на тип на фискално устройство и
интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност се
извършва от лице, регистрирано, като сервизна фирма, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което по
националното си законодателство има право да извършва стопанска дейност;
2. има сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип на фискално
устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската
дейност с производителя или вносителя;
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(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва от Българския институт по
метрология въз основа на подадено заявление за регистрация, което съдържа:
1. ЕИК, а за дружества, регистрирани в друга държава - документ за актуалната
регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на
съответната държава на лицето;
2. копие от сключения договор с фирмата производител или вносител за
сервизно обслужване на посочените в договора типове фискални устройства и
интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност, освен ако
лицето не е производител/вносител;
3. графично изображение на сервизната пломба;
4. списък на сервизните техници.
(3) В 7 дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2, Българският институт по
метрология вписва лицата в публичен регистър на фирмите извършващи сервизно
обслужване на типове на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи
за управление на търговската дейност и издава удостоверение за регистрация или
мотивирано отказва, когато не са спазени изискванията по ал. 2.
(4) Публичният регистър по ал. 3 на фирмите извършващи сервизно обслужване
се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
(6) При промяна на обстоятелствата по ал. 2, т. 2, т. 3 и/или т. 4 лицата
уведомяват писмено Българския институт по метрология в 7-дневен срок от настъпване
на промяната.
(7) При извършване на дейността си лицата, извършващи сервизно обслужване
на тип на фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на
търговската дейност, спазват изискванията в наредбата по чл. 118, ал. 4.
(8) При неспазване изискванията по ал. 2 или при системни закъснения при
ремонта на фискалните устройства и фискалните памети, установени при контрола от
Българския институт по метрология, или по предложение на органите по приходите
или на производителя/вносителя председателят на Българския институт по метрология
или упълномощено от него лице регистрацията се прекратява със заповед на
председателя на Българския институт по метрология. В 7-дневен срок от издаването,
заповедта се изпраща на лицето и се вписва регистъра по ал. 3.
(9) Отказът за регистрация и заповедта за прекратяване може да се оспорват по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 118б. Българският институт по метрология извършва одобряване и
регистрация на типове фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за
управление на търговската дейност по реда определен в наредбата по чл. 118, ал. 4“
§ 43. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм. и
доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от
2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г.,
бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от
2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г., бр. 20, 47, 53, 54, 60 и 75
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и
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102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и
бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 и 86 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
образование, квалификация, наличие на актове за регулиране на дейност, сделка или
действие, издадени от други органи и /или материална обезпеченост при извършването
на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения, подаване на уведомления,
както и при предоставяне на административни услуги по реда на този закон и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя
документи, като посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни
данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на документ за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“;
4. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
5. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(2) Заявленията за извършване на лицензии и регистрации, издаване на
разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“
2.
В чл. 100:
а) в ал. 1 думата „носи“ се заменя с думите „разполага с“
б) в ал. 1 т. 4 се отменя;
в) създава се ал. 5:
„(5) При проверка от контролните органи водачът удостоверява самоличността
си с представяне на личен документ по Закона за българските лични документи. При
осъществяване на контролните си правомощия в хода на проверката, контролните
органи извършват служебна проверка за наличие на: издадено свидетелство за
управление, контролен талон, свидетелство за регистрация на превозно средство,
сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите,
преминат периодичен преглед и други документи, издадени от компетентните по този
закон органи, свързани с движението на пътните превозните средства.“
3.
В чл. 148в:
а) Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Удостоверението за регистрация се издава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице след
подаване на писмено заявление, което съдържа:
1. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, представят удостоверение за актуално състояние издадено от съответния
окръжен съд. Дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или
в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
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представят документ за актуална регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната държава;
2. телефонния номер за повикване на пътната помощ;
3. списък на превозните средства, с които ще се извършва пътната помощ.“
(3) Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава и
поддържа публичен регистър за извършените по ал. 1 регистрации, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“
в) създава се ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
4.
В чл. 143 ал. 9 се изменя така:
„(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно
средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при
уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни
средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при определяне на
тотална щета на моторно превозно средство от застраховател, за което е подадено
уведомление от застраховател по чл. 390 от Кодекса на застраховането или са
постъпили данни в регистрите на Информационния център на Гаранционния фонд, при
уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, както и при установяване, че
пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден
идентификационен номер. При служебно прекратяване на регистрацията на
регистрирано превозно средство
компетентните органи незабавно уведомяват
застрахователя, като посочват че прекратяването на регистрацията е поради
настъпилата тотална щета.“
5.
В чл. 153в, ал. 3 думите „дава срок“ се заменят с „предоставя срок от 10
работни дни“
6.
В чл. 153г:
а) в ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията създава и поддържа публичен регистър на лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1,
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, в който се вписват:“
б) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
7.
В чл. 157, ал. 6, изречение второ думата „един“ се заменя с „шест“.
8.
В чл. 183, ал. 1 т. 1 и т. 2 се отменят.
9.
Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§3. По всички проекти, свързани с организиране на движението по пътищата,
съответните служби на Министерството на вътрешните работи са длъжни в срок от 7
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дни от постъпване на искане на друг орган или на заинтересувано лице да дадат
писмено становище“. При непроизнасяне в посочения срок е налице мълчаливо
съгласие за положително становище по подаденото искане“.
§ 44. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и
доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42,
76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) в ал. 1 думите „ след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от
комисията“ се заменят с „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, след
като извърши служебна проверка за издаден лиценз в публичния регистър, поддържан
от Комисията за финансов надзор“;
б) в ал. 2 думите „й бъде представено съответното разрешение за организиране и
управление на договорен фонд, издадено от комисията“ се заменят с „извърши
служебна проверка за издадено разрешение за организиране и управление на договорен
фонд в публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов надзор“;
2. В чл. 93, ал. 6 т. 1 се изменя така:
„ 1. по т. 1 - с документ, удостоверяващ професионаления опит и номер, дата и
издател на диплома за придобито в Република България образование или номер, дата и
издател на документ за признаване на придобито в чужбина образование, а ако
образованието е придобито в чужбина и не е признато в Република България се прилага
документ за придобиването му;“.
3. В чл. 99, ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел“ и думите „й бъде представен издаденият от
комисията лиценз“ е заменят с „извърши служебна проверка за издаден лиценз в
публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов надзор“.
§ 45. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ,
бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27
от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 95 от 2016 г., бр. 95 и 103 от 2017 г. и бр.15 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 8 ал. 4 думите „диплома за завършено образование“ се заменят с „ в
която се посочват и номер, дата и издател на диплома за придобито в Република
България образование или номер, дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е
признато в Република България се прилага документ за придобиването му“ .
2. В чл. 11, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 46. В Закона за „Държавен вестник“ (обн., ДВ. бр. 89 от 1995 г., изм. и доп.,
бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003
г.; бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 и 110 от 2008 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 13 от
2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 40 от 2018 г.) в чл. 10, ал. 1, изречение първо, след думите
„документът за внесена такса по чл. 9, ал. 2” се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
§ 47. В Закона за държавните такси (обн., ДВ. бр. 104 от 1951 г., изм. и доп.,
бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г.,
бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и
104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000
г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от
2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011
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г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 1, ал. 1 думите „държавни органи“ се заменят с „държавни органи,
включително административни органи“.
2.
В чл. 2:
а) в ал. 1, в края на изречение второ се поставя запетая и се добавя „включително
по електронен път”;
б) създават се нови ал. 2-5:
„(2) Органите на съдебната власт, другите държавни органи, включително
административни органи и бюджетни организации са длъжни да приемат плащания на
държавни такси по електронен път. Плащанията по електронен път се извършват при
спазване на следните правила:
1. Държавна агенция „Електронно управление“ осигурява възможност за
извършване на плащания на държавни такси по електронен път през Портал за
електронни плащания;
2. Плащане по електронен път не се допуска без посредничеството на
доставчиците на платежни услуги по Закона за платежните услуги и платежните
системи, като то се счита за извършено, когато органът и/или организацията по ал. 2
получи потвърждение от информационната система на съответния електронен
платежен инструмент по Закона за платежните услуги и платежните системи.
(3) Търговските банки, клоновете на чуждестранните банки и системните
оператори на платежни системи са длъжни да изпращат на съответния орган и/или
организация по ал. 2 уведомление за всяко наредено към него плащане, както и за всяко
отменено нареждане за плащане, независимо от начина на плащане.“
(4) Пропорционалните такси се определят върху цената на документа, издаван в
резултат на услугата или режима или цената на услугата. Простите такси се определят
въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по
предоставяне на услугата, при спазване на правила и нормативи за определяне на
разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приети с акт на
Министерския съвет.“
(5) С акта по ал. 4 се определят и:
1. видовете материално-технически и административни разходи;
2. ред и начин за изчисляване на разходите;
3. правила за регламентиране на еднакви по размер такси за определена група от
едни и същи или сходни услуги;
4. правила за регламентиране на намален размер на таксите при електронно
заявяване и/или електронно предоставяне.“
3.
В чл. 3 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случай че таксата е платена по електронен път, пред съответния орган
и/или организация по чл. 2, ал. 2 не се представя документ, удостоверяващ заплащането
на таксата.
(4) При неспазване от административните органи на определените в нормативен
акт срокове за извършване на действието по предоставяне на услугата и/или издаване
на документа, за който се плаща такса, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто
на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.“
4.
В чл. 4, буква „о“ се изменя така:
„о) за искания до органите и организациите по чл. 1, ал. 1 да извършат действия
и услуги и за издаване на документи.“
5.
В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) основният текст става т. 1 :
б) създават се т. 2-4:
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„2. „Плащане по електронен път” е плащане чрез електронни платежни
инструменти, включително банкови карти, в съответствие със Закона за платежните
услуги и платежните системи.“
3. „Услуга“ по смисъла на този закон включва и „Административна услуга“ по
смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.“
4. „Административен орган“ по смисъла на този закон има значението,
определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 48. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999
г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; бр. 38 от 2001 г.; бр. 45 от 2002 г., бр. 63
от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр.
41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18
и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 65
от 2013 г.; бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г. И
бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21, 64 и 77 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 32, ал. 1 след думите „задоволени по друг начин“ се поставя запетая
и се добавя „както и в случаите по чл. 75, ал. 2 от Закона за подземните богатства“.
2.
Създава се нов чл. 82в:
„Чл. 82в (1) С правилника за прилагане на този закон се определят:
1.
образци на заявления за предоставяне на административни услуги по този
закон;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите;“
(2) В производствата по този закон и подзаконовите актове по прилагането му,
областните администрации, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в
нормативно уреден публичен регистър или на които са необходими данни, налични в
нормативно уреден публичен регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който се започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
съответния регистър обстоятелства и данни. Областните администрации, когато е
необходимо за нуждите на съответното производство, по служебен път се снабдяват
със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването.“
§ 49. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и
на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ. бр. 26 от 2011 г., изм. и доп.,
бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 101 от
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2017 г.) в чл. 14, ал. 1, т. 14, чл. 17, ал. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 50. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм.и
доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; бр. 45 от
2009 г.; бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38,
44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр.
14 от 2015 г., бр. 23 от 2015 г.; бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016
г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 54, ал. 2 след думите „документ за платена такса за
административни услуги” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
2. В чл. 77:
а) в ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”;
б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
3. В чл. 83:
а) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за дружества, регистрирани в друга държава - документ за актуалната
регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на
съответната държава на лицето“;
бб) в т. 2, накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. документ от съответния компетентен орган, когато лицето е регистрирано в
друга държава, който удостоверява, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е
в производство за обявяване в несъстоятелност;“
гг) точки 4 и 5 се отменят;
б) в ал. 4 думите „7-дневен срок“ се заменят с „10-дневен срок“;
е) създава се ал. 5:
„(5) Комисията изисква по служебен път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за
съответното лице“.
4. Чл. 84, ал. 2 се изменя така:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква „а“ се удостоверяват с документ от
съответния компетентен орган, когато лицето е регистрирано в друга държава, а по
буква „б“ - с декларация от физическото лице“ .
5.
В чл. 100:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 след думите „годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и
разходите“ се добавя „освен ако същите не са заявени за обявяване в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ и се поставя запетая;
бб) точка 5 се изменя така:
„5. декларация, че лицето не е лишено от правото да упражнява търговска
дейност;“
вв) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 3 думите „7-дневен срок“ се заменят с „10-дневен срок“;
в) създава се нова ал. 4:
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„(4) Комисията изисква по служебен път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за
съответното лице“;
г) досегашните ал. 4 – 6 стават съответно ал. 5 – 7.
6.
В чл. 113, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”.
7.
В чл. 274:
а) в ал. 3, в основния текст накрая се поставя запетая и се добавя: „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“.
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 3 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6.
В чл. 275, ал. 5 и 6 думите „в срок 30 дни“ се заменят с „в срок 14 дни“.
§ 51. В Закона за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 30, 34 от 2006 г.,
бр. 38 от 2007 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 101 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 14 от 2018
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 21 се създава ал. 6:
„(6) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги са длъжни да
извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”
2.
В чл. 45, ал. 1, т. 1 думите „ по чл. 21, ал. 3 и 4“ се се заменят с „по чл. 21,
ал. 3, 4 и 6“.
§ 52. В Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура (обн., ДВ, бр. 21 от 2018 г.) в чл. 82, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 53. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г. и
бр. 88 и 94 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Членове 2 и 3 се изменят така:
„Чл. 2 (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични
функции, организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната
власт, 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 или централния администратор на данните.
(2) Първичен администратор на данни е административен орган, лице,
осъществяващо публични функции, организация, предоставяща обществени услуги или
орган на съдебната власт, който по силата на закон събира или създава данни за
гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни. Той
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предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за
тях.
(3) Централен администратор на данни е административен орган, лице,
осъществяващо публични функции, организация, предоставяща обществени услуги или
орган на съдебната власт, който по силата на закон централизирано поддържа данни,
предоставени от първични администратори, или регистър, в който първичните
администратори са длъжни да вписват данни.
(4) В случаите по ал. 3, лицата по ал. 1 изпълняват задължението си за служебно
събиране на данни от централния администратор, освен ако специалният закон допуска
или изисква данните да се събират от първичния администратор.
(5) В случаите по ал. 3 и ал. 4 отговорността за достоверността, пълнотата и
своевременното предоставяне, съответно вписване на данните е на първичния
администратор.
Чл. 3. Първичният и централният администратор на данни осигуряват и
предоставят служебен и безплатен достъп до данните на всички административни
органи, на лицата, осъществяващи публични функции, на организациите, предоставящи
обществени услуги и на органите на съдебната власт, които въз основа на нормативен
акт също обработват тези данни и/или данните са необходими за изпълнение на
правомощията им и са заявили желание да ги получават.“
2.
В чл. 4 ал. 2 и 4 се изменят така:
„(2) 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, организациите,
предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт.
(4) Първичен и централен администратор на данни нямат право да поставят
допълнителни изисквания или да предвиждат друг ред за обмена на данни, различни от
уредените в закона.“
3.
В чл. 7в:
а) създава се т. 10а:
„10а. координира и контролира създаването и функционирането на регистри от
административните органи, в съответствие с принципите и правилата в този закон и
актовете по прилагането му;“;
в) точка 25 се изменя така:
„25. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните и
централните администратори на данни по чл. 3;“
4.
В чл. 8:
а) Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронни административни услуги са административните услуги,
предоставяни на гражданите и организациите от административните органи,
административни услуги, предоставяни от лицата, на които е възложено
осъществяването на публични функции, както и административните услуги на
организациите, предоставящи обществени услуги, които могат да се заявяват и/или
предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства. Когато услугите,
предоставяни от лицата, осъществяващи публични функции и обществените услуги на
организациите, предоставящи обществени услуги, могат да се заявяват и/или
предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, за тях важат
всички правила за електронните административни услуги, предвидени в действащите
нормативни актове.“;
б) в ал. 2 и в ал. 3 думите „и организациите, предоставящи обществени услуги“
се заменят с „организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната
власт“;
5.
В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Доставчик на електронни административни услуги е административен
орган, лице, осъществяващо публични функции, организация, предоставяща
обществени услуги или орган на съдебна власт, които предоставят електронни
административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята
компетентност.“
6.
В чл. 39 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Услугите, предоставяни от лицата, осъществяващи публични функции и
услугите на организациите, предоставящи обществени услуги, които могат да се
заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства се
заявяват и предоставят между тях, както и на административни органи и органи на
съдебната власт като вътрешни електронни административни услуги.
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят вътрешни
електронни административни услуги.“
7.
Чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Задълженията по ал. 1 се прилагат и по отношение на лицата,
осъществяващи публични функции, на организациите, предоставящи обществени
услуги и на органите на съдебната власт, доколкото в специален закон не е предвидено
друго.“
8.
В чл. 52 се създава ал. 3:
„(3) Правилата на ал. 1 и ал. 2 се прилагат и по отношение на лицата,
осъществяващи публични функции, на организациите, предоставящи обществени
услуги и на органите на съдебната власт.“
9.
Създава се чл. 53а:
Правила за създаване на регистри на административните органи и за
изискванията към тях.
„Чл. 53а. (1) Регистър се създава при спазване на следните правила:
1. закон или нормативен акт от по-висока степен предвижда създаване и/или
поддържане на регистъра, като определя:
а) орган, който създава, поддържа и/или извършва вписвания в регистъра;
б) обстоятелства, актове и/или данни, които се вписват и/или обявяват в
регистъра;
2. обстоятелства, актове и/или данни, касаещи обект/и от една предметна област
се вписват само в един общ за предметната област регистър;
3. данните в регистъра, представляващи информационни обекти, се вписват в
Регистъра на информационните обекти по чл. 48.
(2) Общите изисквания към регистрите, включително за тяхното структуриране,
функционалности и удостоверяване на данни, се определят в наредбата по чл. 43, ал. 2.
(3) Проверката на достоверността, сигурността и актуалността на данните се
осъществява чрез единни стандарти и механизми, определени в наредбата по чл. 43, ал.
2.
10.
В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка1 се изменя така:
„1. „Административен орган“, „Административна услуга“, „Вътрешна
административна услуга“, „Лица, осъществяващи публични функции“, „Обществени
услуги“ и „Организация, предоставяща обществени услуги“ по смисъла на този закон
имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) точки 2, 3, 11, 12 и 14 се отменят;
в) създава се т. 36:
„36. „Регистър“ е база данни, структурирана по ред, определен със закон, която
съдържа обстоятелства, актове и/или данни, вписани или обявени по силата на закон
или нормативен акт от по-висока степен, за които е осигурена идентификация с
уникален регистров идентификатор.“
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§ 54. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18
от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,
43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от
2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр.
14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г. и
бр. 7, 38, 57, 64, 77 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число и правилата за
организацията на административното обслужване, съгласно чл.5а от Закона за
администрацията“;
б) в ал. 1 се създава т. 42а:
„42а. упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4 от Закона за
администрацията;”;
2. В чл. 25:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистрите по ал. 1, т. 1, 5 и 6 се водят при спазване изискванията на Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол, като
подлежащите на вписване обстоятелства, редът за вписване в регистрите и за
получаване на информация се определят в наредбата по чл. 60. Обстоятелствата,
подлежащи на вписване в регистъра по ал. 1, т. 2 редът за вписване в регистъра и за
получаване на информация се определят с наредбата по чл. 163в, ал. 3.”;
б) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 1
или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”;
3. В чл. 38б се създава ал. 7:
„(7) Енергийните предприятия са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с потребителите и клиентите, да
извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”;
4. В чл. 38в, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и организацията
на административното обслужване“;
5. В чл. 64 се създава нова ал. 5:
„(5) Сервитутите по ал. 2 са специални спрямо вещните права върху чужда вещ
по смисъла на Закона за собствеността и за възникването им се прилага само редът по
ал. 4, като чл. 18 от Закона за задълженията и договорите е неприложим.“
6. В чл. 139а :
а) в ал. 1 в основния текст се добавя изречение второ:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. е търговец;
бб) точка 10 се отменя;
в) в ал. 3 след думата „документи” се добавя „или предоставя данни”;
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г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато заявителят е български гражданин или българско юридическо лице,
същият посочва в заявлението ЕГН или ЕИК и данните по ал. 2, т. 8-12 се проверяват
служебно, а чуждестранните физически или юридическите лица удостоверяват тези
данни с документи от съответните компетентни органи на своята държава.”;
д) създава се ал. 15:
„(15) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
7. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 73:
„73. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 55. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017, бр. 27, 38 и 83 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 44:
а) в ал. 1 се създава изречение второ:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Писменото искане по ал. 1 съдържа:
1. за лицата по чл. 43, ал. 1:
а) ЕИК на лицата, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, а търговците,
регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз,
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, представят съответен документ,
издаден от компетентния орган на държавата по регистрация;
б) декларация по чл. 43, ал. 2, т. 2, че разполагат с необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9;
в) списък на персонала от консултанти по енергийна ефективност, включващ
трите имена, ЕГН, специалност, номер, дата и издател на документ за придобито
образование и квалификация, а ако те са признати в Република България се посочва
номер, дата и издател на документите за тяхното признаване и придобит стаж по
специалността. Към списъка се представят документи за придобит стаж, ако същият не
е придобит по трудово правоотношение или не е придобит в Република България и
удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията по чл. 43,
ал. 1, т. 3, буква „в“;”;
2. за лицата по чл. 43, ал. 2:
а) декларация по чл. 43, ал. 2, т. 2, че разполагат с необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9;
б) номер, дата и издател на документ за придобито образование и квалификация,
а ако те са признати в Република България се посочва номер, дата и издател на
документите за тяхното признаване и придобит стаж по специалността. Към списъка се
представят документи за придобит стаж, ако същият не е придобит по трудово
правоотношение или не е придобит в Република България и удостоверение за успешно
положен изпит за повишаване на квалификацията по чл. 43, ал. 2, т. 5“.
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в) създава се ал. 10:
„(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
2. В чл. 60:
а) в ал. 1 се добавя изречение второ:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Писменото искане по ал. 1 съдържа:
1. ЕИК на лицата, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, а търговците,
регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз,
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, представят съответен документ,
издаден от компетентния орган на държавата по регистрация;
б) декларация по чл. 59, ал. 1, т. 2, че разполагат с необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9;
в) списък на персонала от консултанти по енергийна ефективност, включващ
трите имена, ЕГН, специалност, номер, дата и издател на документ за придобито
образование и квалификация, а ако те са признати в Република България се посочва
номер, дата и издател на документите за тяхното признаване и придобит стаж по
специалността. Към списъка се представят документи за придобит стаж, ако същият не
е придобит по трудово правоотношение или не е придобит в Република България и
удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията по чл. 43,
ал. 1, т. 3, буква „в“;”;
в) създава се ал. 9:
„(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
§ 56. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. и
доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62,
92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр.
15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г. и
бр. 17 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 8б:
„Чл. 8б (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
образование, квалификация, наличие на актове за регулиране на дейност, сделка или
действие, издадени от други органи и /или материална обезпеченост при издаването на
лицензии, извършването на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения,
подаване на уведомления, както и при предоставяне на административни услуги по
реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят
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не предоставя документи, като посочва в заявленията до компетентния орган
идентификационни данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на документ за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“;
4. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията“;
5. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
6. декларация за тежести върху имуществото;
(2) Заявленията за извършване на лицензии и регистрации, издаване на
разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“.
2.
В чл. 37, ал. 4, изречение първо думите „определя срок“ се заменят с
„предоставя срок от 10 работни дни“;
3.
Създава се чл. 37б:
„чл. 37б (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията създава и поддържа публичен регистър на издадените по чл. 37 лицензи,
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
4.
В чл. 46а, ал. 7, „определя срок“ се заменят с „предоставя срок от 10
работни дни“;
5.
В чл. 48а се създава ал. 5:
„(5) Железопътните превозвачи са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с пътниците, изпращачите и получателите
на товари, да извършват административно обслужване, при спазване на принципите,
предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в
Закона за електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.“
6. В чл. 62 създават се ал. 10 и 11:
„(10) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ създава и поддържа
публичен регистър, в който се вписват лицата по ал. 6. Публичният регистър се създава
и поддържа съобразно изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.“
(11) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
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които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
8.
Създава се чл. 144:
„Чл. 144 За нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове,
издадени въз основа на него, за които не е предвидено друго наказание, се налага
наказание глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв.“
9.
В § 1от допълнителните разпоредби се създава т. 52:
„52. Понятията „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла
на този закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 57. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г., изм. и доп., бр.
18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г. и
бр. 36 и 43 от 2008 г.. бр. 26 от 2010 г.; бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66, бр. 109
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., 58 от 2017 г. и бр. 17 и 77 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 11е, ал. 3 се създава изречение второ:
„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в списъка или на които са
необходими данни, налични в списъка, приемат удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който се започва съответното производство , без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
списъка обстоятелства и данни“.
2.
В чл. 15:
а) в ал. 2 думите „съгласно изискванията на ал. 3 - 5“ се заменят с „като
животновъдни обекти по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, при спазване на изискванията на този закон.“
б) в ал. 3:
аа) изречение второ се изменя така:
„За извършване на регистрация лицата подават заявление до съответната
Областна дирекция „Безопасност и храни“ по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, което съдържа и:“
бб) създават се т. 1 – 5:
1. посочване на вид дейност, направление и капацитет; вид, порода, линия или
хибрид на отглежданите животни;
2. местонахождение и вид на фермата или стопанството (племенно или
репродуктивно).
3. удостоверение от Развъдната организация с вписан идентификационен номер
от родословния регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство или
ферма;
4. сертификат за произход, породата или линията за съответния вид (свине или
птици);
5. производствено-технологична и профилактична програма на фермата или
стопанството.
вв) изречение трето се отменя.
в) ал. 4 се изменя така:
„(4) Подадените заявление за регистрация за развъдни ферми и стопанства се
разглеждат по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, като
ОДБХ извършва проверка и за обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 5.“
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г) алинеи 5 - 9 се отменят.
3.
В чл. 15а:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
бб) в т. 1 думите „копие от“ се заменят с „номер, дата и издател на“;
вв) в т. 2 преди думата „сертификат“ се добавя „номер и дата на“;
б) в ал. 3, изречение второ думите „необходимост може да се поиска от
заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 2“ се заменят с
„констатиране на пропуски и/или нередовности в подаденото заявление заявителят се
уведомява писмено, като му се предоставя 14-дневен срок за отстраняването“.
в) в ал. 6, т. 1 думата „молба“ се заменя с „искане“.
г) създават се ал. 9 и 10:
„(9) За извършените регистрации по ал. 2 Министерството на земеделието,
храните и горите поддържа единен публичен електронен регистър при спазване на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.
(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал.9 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
4.
В чл. 29, ал.1 т.1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, представят удостоверение за актуално състояние издадено от съответния
окръжен съд”.
5.
В чл. 31:
а) в ал. 1 накрая се добавя „при спазване на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
§ 58. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.,
изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г.; бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28,
74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от
2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и
68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7, 28, 88 и 94 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 14:
а) алинея 4 се изменя така:
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„(4) Министерството на културата създава и поддържа публичен
информационен регистър на културните организации и институти по ред определен с
наредба, издадена от министъра на културата. За вписване в регистъра се подава
заявление по образец, утвърден с наредбата, преди започване на дейността, което
съдържа:
1. наименование на организацията, седалище и адрес на управление;
2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ или по търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
3. форма на собственост, начин на създаване, предмет на дейност и начин на
управление и представителство.
4. акт за създаване на културната организация в случаите, когато актът не е
обнародван или вписан в публичен регистър.“
б) създава се нова ал. 5
„(5) В срок до 10 работни дни Министърът на културата или оправомощено от
него длъжностно лице разглежда заявлението и вписва културната организация в
регистъра по 4 или мотивирано отказва регистрацията“
в) създават се ал. 6-8:
„(6) При установяване на недостатъци или непълноти в заявлението на
организацията се дават писмени указания и се предоставя срок за отстраняването им от
10 работни дни ;
(7) Публичният регистър по ал. 4 се води при спазване на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се
започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
е) досегашната ал. 5 става съответно ал. 9, като в нея след думите „критериите“
се добавя „и начините за удостоверяване на наличието им“ и думите „дейността по ал.
2, т. 7” се заменят с „дейностите по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7”.
§ 59. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни
(обн. ДВ, бр. 84 от 1996 г., изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 86 от 2000
г., бр. 18 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 26 от 2010
г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите „негова молба“ се заменят с „ негово искане“;
б) в ал. 2 думата „Молителят“ се заменя с „Лицето“;
в) създава се ал. 8:
„(8) Принудителната лицензия се вписва служебно в регистъра на Патентното
ведомство по искане на органа, който я издал”.
2. В чл. 39 думата „молба“ се заменя с „искане“.
§ 60. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм. и доп., бр.
75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005
г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г.,
бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84
от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 31 се създава ал. 7:
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„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 3 или на които
са необходими данни, налични в регистъра по ал. 3 извършват служебна проверка за
удостоверяване на обстоятелствата и данните при съответните регионални дирекции за
социално подпомагане, които им осигуряват достъп до тях.”
2. В чл. 32:
а) основният текст става ал. 1;
б) точка 10 се изменя така:
„10. Срещу които има обвинение за умишлено престъпление от общ характер.”;
в) създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1, освен по ал. 1, т. 8 се проверяват служебно.”.
3. В чл. 43г:
а) в ал. 6 в основния текст след думите „регистърът по ал. 5, т. 3” се добавя „се
води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол и”;
б) в ал.6, т. 3 думите „и подписа на получателя” се заличават;
в) създава се нова ал. 7:
„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 5, т. 3
или на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 5, т. 3,
приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който се започва съответното производство , без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“;
г) досегашните ал. 7 и ал. 8 стават съответно ал. 8 и ал. 9.
§ 61. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013
г.; изм. и доп., бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 62 и 77 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти се
регистрират чрез вписването им в публичен регистър, който се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол. Вписването в регистъра става въз основа на подадено
писмено искане за регистрация на склад, като се заплащат държавни такси по тарифа,
одобрена от Министерския съвет.”;
б) в ал. 2 в основния текст думите „се придружава от“ се заменят със „съдържа“:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. декларация по утвърден образец, че заявителят разполага със собствен или
нает обект, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му; ако документът подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан; ако лицето,
което желае да бъде съхранител, ползва склада по договор за наем, срокът на договора
не може да бъде по-кратък от 18 календарни месеца от датата на подаване на искането,
като това обстоятелство също се декларира;”;
бб) точка 2 се отменя;
вв) точка 6 се изменя така:
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„6. данни за номер, дата и издател на положително решение по оценка на
въздействие върху околната среда или на решение да не се извършва оценка на
въздействие върху околната среда;”;
гг) точка 8 се изменя така:
„8. данни за датата на заверяването на складовия регистър съгласно
изискванията, определени с наредбата по чл. 574, ал. 2 от Търговския закон и броят на
заверените страници;”;
гг) точка 11 се отменя:
дд) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
ее) точка 16 се изменя така:
„16. номер и дата на удостоверение за осъществяване на икономическа дейност
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход или номер, дата и издател на
лиценз за управление на данъчен склад или на удостоверение за регистрация на
получател, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;“
в) създава се ал. 7:
„(7) Не може да бъде съхранител лице, което има задължения към държавата по
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията. Липсата на задълженията се проверява служебно по реда
на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 62. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г., бр. 56 от 2015 г., бр. 2, 7 и 77 от 2018 г.) в чл. 71, ал. 1, т. 7 накрая се поставя
запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 63. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г., изм. и
доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г.,бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от
2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., изм., бр. 18 от 2011 г., изм.,
бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от
2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г.и бр. 7, 20 и 37 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 170а :
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „придружено със“ се заменят с „което съдържа“;
бб) точка 1 се отменя;
вв) точка 2 се изменя така:
„2. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ на
лицата, регистрирани в регистър БУЛСТАТ. Юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, представят
удостоверение за актуално състояние издадено от съответния окръжен съд;“
гг) точка 3 се отменя;
дд) в т. 4 накрая с поставя запетая и се добавя „освен ако не е обявен в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 - 5“ се заменят с „ал. 1, т. 2, 4 и 5“.
2. В чл. 181р, ал. 1, т. 2 знаците „()“ и думите „удостоверение за регистрация,
актулано състояние или други документи“ се заличават и след думите „за АРС автобиография и“ се добавя „номер, дата и издател на“.
64 / 164

§ 64. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 се създава нова ал. 2:
„(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния национален
електронен регистър или на които са необходими данни, налични в публичния
нацонален електрон регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация
или друг документ, с който се започва съответното производство , без да изискват от
заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра
обстоятелства и данни.“
2. В чл. 22:
a) в ал. 2 думите „към което прилагат документи, определени в наредбата по чл.
16, ал. 2“ се заменят с „което съдържа:
1. схема с разположението на предприятието, на площите, върху които се
произвеждат, отглеждат, съхраняват или търгуват растенията и растителните продукти;
2. декларация, удостоверяваща вида и количеството на растенията и
растителните продукти, които се произвеждат, отглеждат, съхраняват или търгуват“;
б) в ал. 3:
аа) се добавя ново изречение второ:
„Когато растенията, за които се извършва регистрацията, са посевен и посадъчен
материал, лицата трябва да притежават разрешение за производство, заготовка и
търговия с посевен и посадъчен материал, издадено от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. „
бб) създава се изречение трето:
„Разрешението се проверява служебно от инспекторите по растителна защита“.
вв) досегашното изречение второ става съответно изречение четвърто и в него
след думата „срок“ с добавя „от 10 работни дни“.
3. В чл. 42, ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „в 7дневен срок от подаването им“ и в изречение второ, след думата „срок“ се добавя „от
10 работни дни“.
4. В чл. 43:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4). При непроизнасяне в срока по ал. 1 е налице мълчаливо съгласие и
заявителят има право да внесе или въведе заявените неодобрени активни вещества.“
б) алинея 5 се отменя.
5. В чл. 44, ал. 3 се добавя изречение второ:
„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6. В чл. 74, ал. 2 изречение второ след думата „срок“ се добавя „от 10 работни
дни“.
7. В чл. 86:
а) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
б) точка 1 се изменя така:
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„1. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образовани в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна
защита“ или „Растениевъдство“ или номер, дата и издател на документ за признаване
на придобито в чужбина образование в посочените области, а ако образованието е
придобито в чужбина и не е признато в Република България се прилага копие от
документ за придобиването му- за лицата по чл. 84, ал. 1;
8. В чл. 93:
а) в ал. 1 думите „към което прилагат документите, определени в наредбата по
чл. 47“ се заменят с „което съдържа:
1. декларация, че лицето разполага с обект по чл. 91, ал. 2, в която се посочва
индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му, а ако
същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан;
2. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за
Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по
електронен път“.
б) В ал. 2:
аа) в изречение първо след думите „инспектори от ОДБХ“ се добавя „в срок до 7
дни“;
бб) в изречение второ след думата „срок“ се добавя „от 10 работни дни“.
9. В чл. 97:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) За получаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна
защита лицата подават в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът за преопаковане,
заявление по образец, което съдържа:
1. декларация, че лицето разполага с обект за преопаковане на ПРЗ, в която се
посочва индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
2. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за
Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по
електронен път.“;
б) досегашната ал. 2 става съответно ал. 3.
10. В чл. 116, ал. 2:
а) в основния текст думите „към което прилагат заверени копия от“ се заменят с
думите „което съдържа“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование диплома за висше образование в областта на аграрните науки с
професионално направление "Растителна защита" или номер, дата и издател на
документ за признаване на придобито в чужбина образование, а ако образованието е
придобито в чужбина и не е признато в Република България се прилага документ за
придобиване на лицето, което ще контролира процеса по фумигация, и договор с него,
освен ако лицето не е назначено по трудово правоотношение.
в) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако лицето не е назначено
по трудово правоотношение“;
11. В чл. 117, ал. 2:
66 / 164

а) в основния текст думите „към което прилагат заверени копия от“ се заменят с
думите „което съдържа“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна
защита“ или „Растениевъдство“ или номер, дата и издател на документ за признаване
на придобито в чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не
е признато в Република България се прилага документ за придобиване на лицето, което
ще контролира третирането на семената, и договор с него, освен ако лицето не е
назначено по трудово правоотношение.
2. декларация, че заявителят разполага със специализирано помещение по чл.
114, ал. 1, т. 3, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване,
в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан“
12. В чл. 118, ал. 2 се изменя така:
(2) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по
постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец, което
съдържа номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна
защита“ или „Растениевъдство“ или номер, дата и издател на документ за признаване
на придобито в чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не
е признато в Република България се прилага документ за придобиване на консултанта и
договор с него. В ОДБХ служебно се извършва справка за издадения сертификат по чл.
83 на консултанта, освен ако лицето не назначено по трудово правоотношение.
13. В чл. 128:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) При непроизнасяне в срока по ал. 2 е налице мълчаливо съгласие и лицето
по ал. 1 има право да пусне на пазара адюванта.“
б) алинея 5 се отменя.
§ 65. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г., изм. и доп., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от
2005 г., бр. 30, 34 и 95 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012
г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г. и бр. 53 от 2018 г.) се правят
следните допълнения:
1.
Създава се чл. 4в:
„Чл. 4в. (1) За издадените разрешения по реда на този закон компетентните
органи водят публични регистри при спазване на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал.1 или
на които са необходими данни, налични в тях, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2.
В чл. 17, ал. 2, т. 2, чл. 17а, ал. 2, т.3, чл. 17б, ал. 2, т. 3, чл. 17в, ал. 2, т. 3,
чл. 17г, ал. 2, т. 2, чл. 17е, ал. 2, т. 2, чл. 17д, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 2, чл. 17ж, ал. 3, т. 2 и
ал. 5, т. 2, чл. 17з, ал. 2, т. 3, чл. 17и, ал. 2, т. 2, чл. 17к, ал. 2, т. 2, чл. 17н, ал. 2 и чл. 18б,
ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато плащането не е извършено по
електронен път”.
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§ 66. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.,
изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр.11 от 2007 г. бр. 82 от 2009 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 14 от
2015 г.) се създава чл. 9а:
„Чл. 9а (1) Междуведомствената комисия създава и поддържа публичен
регистър на лицата, осъществяващи дейностите по чл. 6, 7 и 8, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол, в който се вписват:
1. наименованието на регистрираното лице;
2. единният идентификационен код на регистрираното лице;
3. номерът и датата на издаденото удостоверение за регистрация и срокът му на
валидност;
4. датата на прекратяване на регистрацията.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
(3) Условията и редът за вписване в регистъра се уреждат в наредбата по чл. 9,
ал. 2.“
§ 67. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85,
88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46,
53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от
2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40,
54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107
от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от
2017 г. и бр. 18, 77, 92 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 37:
а) в ал. 3, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”
б) в ал. 4 след думите „уведомява писмено за това“ се поставя запетая и се
добавя „като му се предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване“.
2.
В чл. 65а, ал. 3:
а) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
б) в т. 2 думите „актуално удостоверение“ се заменя с „номер и дата на
удостоверението“.
3.
В чл. 74:
а) в ал. 2 думите „14-дневен срок“ се заменят със „7-дневен срок“;
б) в ал. 4 се създава изречение второ:
„При непроизнасяне в посочения срок е налице мълчаливо съгласие и лицата по
чл. 73 могат да извършват дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или
азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или
кораби.“.
4.
В чл. 108 се създават ал. 5-8:
„(5) Национална експертна лекарска комисия води и поддържа единна
информационна система на медицинската експертиза в България и централизиран
регистър и електронно досие, преминали през системата на медицинската експертиза.
(6) Национална експертна лекарска осигурява обмен на данни с
информационните системи на: Националния осигурителен институт, Агенцията за
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хората с увреждания, Национална здравноосигурителна каса, Националният център по
обществено здраве и анализи, Министерство на труда и социалната политика и други
заинтересовани институции.“
(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 5 или налични в
електронно досие или на които са необходими данни, налични в регистъра по ал. 5 или
в електронно досие извършват служебна проверка за удостоверяване на
обстоятелствата и данните, за което Национална експертна лекарска комисия осигурява
съответния достъп.
(8) Копия от издадени решенията на ТЕЛК и НЕЛК могат да бъдат събирани и
съхранявани от трети лица само ако това е предвидено в специален закон и при
спазване на изискванията за защита на личните данни.“
5.
В чл. 170 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които практикуват неконвенционални методи, се регистрират в
регионалната здравна инспекция в областта, където практикуват, като подават
заявление, което съдържа:
1. гражданството на лицата;
2. номер, дата и издател на дипломата за висше образование придобито в
Република България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито
в чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се представя документ за придобиването му;
3. медицинско свидетелство за психическото здраве;
4. за гражданите на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от
Европейското икономическо пространство и Швейцария - свидетелство за съдимост
или аналогичен документ.“
6.
В чл. 171:
а) в ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.
§ 68. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр.
18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр.
40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр.
60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр.
97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25г, ал. 1 :
а) точка 2 се изменя така:
„2. копие от документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3, извън случаите
когато документът е наличен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“;
б) точка 4 се изменя така:
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„4. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, представят удостоверение за актуално състояние издадено от съответния
окръжен съд. Дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или
в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
представят документ за актуална регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната държава“;
в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „в който се посочва номер, дата и
издател на диплома за придобито в Република България образование или номер, дата и
издател на документ за признаване на придобито в чужбина образование, а ако
образованието е придобито в чужбина и не е признато в Република България се прилага
копие от документа за придобиването му“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. документи, удостоверяващи професионалния опит на лицето по чл. 25б, ал.
1, т. 2“;
д) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
б) в ал. 3 се добавя второ изречение:
„При непроизнасяне в срок е налице мълчаливо съгласие и съответната служба
по трудова медицина може да осъществява дейността си.“;
в) в ал. 6 накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя: „при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“;
г) създава се нова ал. 7:
(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“;
д) досегашната ал. 7 става съответно ал. 8.
2. В чл. 25д, ал. 1 думите „документи, удостоверяващи промяната“ се заменят
със „съответните документи по чл. 25г, ал. 1“.
§ 69. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005
относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел
прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отнасяне или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г., изм.
и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 101 от 2017 г.) в чл. 3а, ал. 1, т. 5, чл. 3б,
т. 5, чл. 3в, т. 6, чл. 3г, ал. 2, т. 5 и чл. 3д, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 70. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. бр. 88, 95 и 99
от 2005 г.,бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 12 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
образование, квалификация, наличие на актове за регулиране на дейност, сделка или
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действие, издадени от други органи и /или материална обезпеченост при извършването
на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения, подаване на уведомления,
както и при предоставяне на административни услуги по реда на този закон и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя
документи, като посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни
данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на документ за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“;
4. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
5. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(2) Заявленията за извършване на лицензии и регистрации, издаване на
разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“
2. Чл. 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявление по образец, в
което посочват:
1. вида на проверките и средствата за измерване, за които желаят да бъдат
оправомощени;
2. номер, дата и издател на диплома за завършено средно професионално
образование за специалистите, които ще извършват проверките;
3. номер, дата и издател на диплома за завършено висше образование и за
придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност,
приложима за вида или видовете измерване, за лицето, което пряко ръководи
извършването на проверките или номер, дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование;
4. номер, дата и издател на диплома за висше образование и за придобита
минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или номер, дата и
издател на документ за признаване на придобито в чужбина образование;
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация по образец, че заявителят е трета независима страна за проверките,
за които кандидатства, или копие от сертификат за системата за управление на
качеството за производителите на средства за измерване по чл. 47, ал. 2 от Закона за
измерванията;
2. екземпляр от Наръчника по качеството;
3. свидетелства за калибриране на еталоните и средствата за измерване;
4. свидетелства на сертифицираните сравнителни материали, когато такива се
използват при проверката на средствата за измерване;
5. копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването
на проверките, и за определяне на отговорник по качеството, освен ако са посочени
поименно в Наръчника по качеството;
6. сертификати за преминато обучение по БДС EN ISO/IEC 17025 и копие от
сертификат за одитор за поне един от специалистите, които ще извършват проверките;
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7. сертификат за преминато обучение по системи за управление на качеството за
лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което
извършва проверките;
8. документ за платена държавна такса за преглед на документите по чл. 9, ал. 1,
т. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г., когато плащането не е
извършено по електронен път.“
3. В чл. 49 се създава ал. 3:
„(3) При непроизнасяне в посочения срок по ал. 1 е налице мълчаливо съгласие и
лицата по чл. 47 могат да извършват дейностите по проверка на средства за измерване.“
4. В чл. 67:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) При непроизнасяне в посочения срок по ал. 5 е налице мълчаливо съгласие и
лицата по ал. 1 могат да използват идентификационния знак.“
б) досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8;
5. В чл. 68 се създава ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 71. В Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и
Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и
трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (обн., ДВ, бр. 95 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г., бр. 2 и бр. 10 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1.
В чл. 11, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. документ по националното законодателство на друга държава,
удостоверяващ, че срещу управителите или членовете на управителните органи на
лицето по чл.8 няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление
от общ характер; за българските граждани обстоятелството се установява служебно;“
2.
В чл. 12, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документ по националното законодателство на другата държава,
удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за
умишлено престъпление от общ характер; за българските граждани обстоятелството се
установява служебно;“
§ 72. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004
г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от
2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр.
15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 13 и 98 от 2016
г., бр. 85 и 91 от 2017 г. и бр. 60 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 29:
а) в ал. 1 накрая се добавя „ при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.”;
б) в ал. 3 се добавя второ изречение: „Когато извършваната от заявителя дейност
подлежи на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален
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закон, в заявлението се посочва номер, дата и орган, който е извършил съответната
регистрация или е издал съответните разрешения или лиценз.”;
в) в ал. 4 т. 3 се отменя.
г) създава се нова ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление или декларация, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.”;
2. В чл. 35:
а) в ал. 1 накрая се добавя „при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 9:
„(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
§ 73. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30
от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101
от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 18:
а) в ал. 1 думата „молба” се заменя с думата „заявление” и накрая се поставя
запетая и се добавя „което съдържа:
1. За лицата по чл. 17, ал. 1, т. 1:
а) име, ЕГН, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
б) номер, дата и издател на диплома за висше образование по геодезия с
образователно-квалификационна степен магистър-инженер или номер, дата и издател
на документ за признаване на професионална квалификация по геодезия по реда на
Закона за признаване на професионалните квалификации, ако е гражданин на държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) документи, удостоверяващи наличие на двегодишен стаж в областта на
кадастъра, освен ако същия не е придобит по трудово правоотношение в Република
България или като едноличен търговец, съдружник в търговско дружество и/или като
лице, управляващо и/или представляващо търговско дружество, чийто предмет на
дейност е в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР;
г) трудова автобиография;
2. За лицата по чл. 17, ал. 1, т. 2:
а) наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
б) списък на постоянния специализиран състав, включително на физическите
лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър,
съдържащ трите имена, ЕГН, специалност и заемана длъжност.“
73 / 164

б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър издава заповед за вписване на кандидата в регистъра, ако са налице
изискуемите се от закона условия.“
г) създава се нова ал. 4:
„(4) При констатиране на нередовности в заявлението и/или при необходимост
от представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок за
отстраняване на същите от 10 работни дни от получаване на писмено уведомление.”;
д) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6;
е) създава се ал. 7:
„(7) Регистрите по чл. 12, т. 8 се водят при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.”.
2.
В чл. 19 се създава ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистър по чл. 12, т. 8 или на
които са необходими данни, налични в съответния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производтво, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
3.
В чл. 22 се заличават думите „и условията и редът за признаване на
професионална квалификация за регулираната професия „инженер в геодезията,
картографията и кадастъра“.
4.
В чл. 51, ал. 3 се създава изречение второ:
„При промяна на собствеността на недвижим имот, измененията в кадастралната
карта и кадастралните регистри се извършват въз основа на служебно постъпила
информация от службата по вписванията, за което се прилага процедурата по чл. 86, ал.
1.“
5.
В чл. 54а, ал. 3 се изменя така:
„(3) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен
обект, както и строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в
експлоатация, ако обектите на кадастъра не са нанесени в кадастралната карта и
кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя
безплатен достъп до информационната система на кадастъра, на органите, които
въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно
наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри.“.
6.
В чл. 55:
а) алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5)
За
целите
на
комплексното
административно
обслужване
административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите,
предоставящи обществени услуги и органите на съдебна власт изискват и получават
служебно, чрез отдалечен достъп, и без заплащане на такса, скици и схеми по ал. 2 от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Скиците и схемите по ал. 2,
предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и
имотния регистър, предоставени на административни органи, лица, осъществявавщи
публични функции, организации, предоставящи обществени услуги и органи на
съдебната власт, необходими за производства, осъществявани от тях включително при
извършване на комплексно административно обслужване, имат силата на официален
документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(6) Съдебен орган, административен орган, лице с публични функции или
организация, предоставяща обществени услуги, получили електронна скица, схема или
удостоверение от кадастралната карта и кадастралните регистри, чрез отдалечен достъп
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до информационната система на кадастъра, или предоставени им от заинтересовано
лице, използват същите за целите на производството, като разпечатват и удостоверяват
идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.“ Разпечатано
копие може да се ползва и за други производства, когато друг орган, организация или
лице изиска от органа, провеждащ производството, документи, данни или информация,
съдържащи данни от електронната скица или схема от кадастралната карта и
кадастралните регистри.“
7.
Чл. 56 се изменя така:
„Чл. 56. В производствата по този закон и подзаконовите актове по прилагането
му, когато пред Агенция по геодезия, картография и кадастър следва да се установят
обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен регистър или когато на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, са необходими данни, налични в нормативно
уреден публичен регистър, агенцията приема удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва съответното производствобез да
изискват от заявителите и/или подателите 3представяне на доказателства за вписани в
съответния регистър обстоятелства и данни. Агенция по геодезия, картография и
кадастър, когато е необходимо за нуждите на съответното производство, по служебен
път се снабдява с:
1.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
2.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването”.
8.
В чл. 58:
а) в ал. 3 думите „на ведомства и общини“ се заменят с „на административни
органи, лица, осъществяващи публични функции, организации, предоставящи
обществени услуги и органи на съдебната власт“ и след думите „произтичащи от
закон“ се поставя се добавя „както и за целите на комплексното административно
обслужване“;
б) в ал. 5 думите „Ведомствата и общините“ се заменят с „Органите,
оправомощени по реда на чл. 55, ал. 7 и ал. 8“ и след думите „при предоставяне“ се
добавя „на граждани и организации“.
9.
В чл. 77, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. скица-проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на
недвижимите имоти, когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на
нови или променени имоти;“
10.
В Преходните и заключителните разпоредби §4, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. скиците на недвижимите имоти се издават по досегашния ред, като са
валидни до промяна на вписаните в тях обстоятелствата за имота или до одобряване на
кадастрална карта и кадастрални регистри;“
§ 74. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм.
и доп., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г. и
бр. 13, 63 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Централният професионален регистър на строителя се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“
б) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
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които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2. В чл. 16:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „седалището и адреса на управление“ се заменят с думите:
„идентификационни данни за търговската регистрация на лицето: ЕИК, БУЛСТАТ или,
ако не е налице регистрация в България - друг аналогичен номер или данни за“;
бб) в т. 2, 9 и 10 се отменят;
б) в ал. 4 думите „по ал. 3, т. 5, 8 и 9“ се заменят с „по ал. 3, т. 5 и т. 8“ .
3. В чл. 17, ал. 2:
а) в т. 1 думите „удостоверение за вписване в търговския регистър или“ се
заменят с „за чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани като
търговци по националното им законодателство - “;
б) в т. 3 думите „документи (лицензи, сертификати и други)“ се заменят с
„номер, дата и орган на извършени лицензи, регистрации или издадени разрешения и
документи (сертификати, удостоверения и други)“
в) точка 9 се изменя така:
„9. в случай че не са заявени за обявяване в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, се прилагат копия от годишния финансов отчет
на строителното предприятие за последните три години, съответно една година в
случаите по чл. 16, ал. 4“.
§ 75. В Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003
г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 и 83 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр.
27 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) основният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и ал. 3:
„(2) Регистрите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 са публични и се водят при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри ал. 1, т. 1,
2 и 3 или на които са необходими данни, налични в публичните регистри, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2. В чл. 12:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „Към заявлението по ал. 1 се прилагат:“ се заменя
със „Заявлението съдържа:“
бб) точка 1 се отменя;
вв) точка 2 се изменя така:
„2. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
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чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиване“;
гг) в т. 4 накрая се допълва „или аналогичен документ по националното
законодателство - за лицата, които не са български граждани“;
дд) в т. 5 след думите „издаване на удостоверение за проектантска
правоспособност“ се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по
електронен път”.
б) създава се ал. 3:
„(3) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български
граждани се установява служебно.“
§ 76. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.,
изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр.
30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009
г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и
109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г., бр. 57 от 2017 г.; бр. 62,
92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24, 27 и 77 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
1.
В чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 35:
„т. 35. упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4 от Закона за
администрацията.”;
2. В чл. 30:
а) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Регистрите по ал. 1, в които се вписват издадените лицензи, удостоверения
за регистрация и разрешения по лицензионен, регистрационен или разрешителен режим
се водят при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 1
или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и
данни.“
3. В приложението към чл. 27, ал. 1 „Такси, събирани от Комисията за финансов
надзор“, Раздел ІV „Ред и начин за плащане на таксите“ т. IX се изменя така:
„IX. Дължимите такси се заплащат в брой, по електронен път или се превеждат
по банков път по сметката на Комисията за финансов надзор в Българската народна
банка - Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с
документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път. За
дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор.“
§ 77. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр.
56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от
2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012
г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г.,
бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 1, 17 и 84 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
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1.
В чл. 29:
а) алинея 3 се изменя така:
„В Министерството на земеделието, храните и горите се поддържа публичен
регистър на вносителите по ал. 2, при спазване изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол. Административните
органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които са необходими данни,
налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.“
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Лицензът се издава на вносители по ал. 4, които разполагат със склад за
съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, с издаденото разрешение
за ползване или документ за въвеждане в експлоатация съгласно Закона за устройство
на територията. Складът за съхранение на семената от коноп, непредназначени за
посев, следва да е с осигурена I категория системи за физическа защита на строежа.“
в) досегашната ал. 5 става съответно ал. 6.
2.
В чл. 29а, ал. 2 се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на разрешение за ползване или на издаване на документ за
въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на
територията;
2. декларация, че заявителят разполага със склад за съхранение на семената от
коноп, непредназначени за посев, в която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му. Ако документът подлежи на вписване
се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан, а ако не
подлежи на вписване се представя копие от същия;
3. документ, удостоверяващ, че складът за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, е осигурен с I категория системи за физическа защита на
строежа;
4. декларация по образец, че заявителят е запознат със задълженията по чл. 29б
от ЗКНВП;
5. документ за регистрация на заявителя - едноличен търговец или юридическо
лице, когато заявителят е регистриран в друга държава - членка на Европейския съюз, с
превод на български език;
6. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.“
3.
В чл. 32а, ал. 1:
а) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. декларация, че лицето има право да ползва обекта, в който ще се извършват
дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан“;
в) точка 9 се отменя;
г) точка 14 се изменя така:
„14. номер, дата и издател на диплома за завършено висше образование,
придобито в Република България, по специалността „Фармация“ на магистър78 / 164

фармацевта по чл. 34 или номер, дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование“;
д) в т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
4.
В чл. 33а, ал. 1:
а) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. номер, дата и издател на диплома за завършено висше образование,
придобито в Република България, по специалността „Фармация“ на магистърфармацевта по чл. 34 или номер, дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование“;
в) в т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
5.
В чл. 36:
а) в ал. 1 се създават т. 6 и т. 7:
„6. номер, дата и издател на диплома за висше образование,на ветеринарния
лекар по чл. 35, ал. 2, придобито в Република България или номер, дата и издател на
документ за признато право за упражняване на ветеринарномедицинска професия в
Република България;
7. номер и дата на издаване разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията“;
б) в ал. 2:
аа) т. 3, 7 и 9 се отменят;
бб) в т. 8 се заличават думите „данни за ЕИК на търговеца, а“;
вв) точка 10 се изменя така:
„10. декларация, че лицето има право да ползва обекта, в който ще се извършват
дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан“;
гг) в т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) създава се ал. 5:
„(5) Българската агенция по безопасност на храните изисква по служебен път
информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за съответното лице, кандидатстващо за лицензия.“
6.
В чл. 37а:
а) в ал. 3 след думите „Регистърът по ал. 2“ се добавя „се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол и “
б) в ал. 5 след думите „Регистърът по ал. 4“ се добавя „се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол и “
в) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 2 и
ал. 4 или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 2 и ал.
4, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
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подателите представяне на доказателства за вписани в съответния регистър
обстоятелства и данни.“
7.
В чл. 38:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.“.
б) създава се ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 2 и
ал. 3 или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 2 и ал.
3, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в съответния регистър
обстоятелства и данни.“
8.
В чл. 87г: а) в ал. 2 след думите „Регистърът по ал. 1“ се добавя „се води
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.“.
б) създава се ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 78. В Закона за кооперациите (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. и доп., бр. 92
от 2000 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 34 и 105 от
2006 г., бр. 41 и 104 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 91 от 2017 г. и бр. 27 и 42 от 2018
г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя: „или аналогичен документ
по националното законодателство - за лицата, които не са български граждани“.
б) създава се ал. 5:
„(5) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български
граждани се установява служебно.“
§ 79. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от
2006 г.; изм. и доп. , бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95
от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г.,
бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и
95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г. и бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91
и 98 от 2018 г.) в чл. 209, ал. 4 се добавя изречение второ и трето:
„Писмената заповед за издаване или отказ за издаване на разрешение се издава в
30-дневен срок от изтичане на срока за подаване на заявления за участие в конкурса по
ал. 3. Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се установяват служебно от
комисията за провеждане на конкурса, съгласно наредбата по ал. 6.“
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§ 80. В Закона за кредитиране на студенти и докторанти (обн. ДВ. бр. 69 от
2008 г., изм. и доп., бр. 12, 32, 74 и 99 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 1:
а) точки 1 и 2 се отменят.
б) в т. 3 накрая се добавя „и чл. 10, ал. 3“
§ 81. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и
95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52,
70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33,
59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51 и бр. 77
и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3а:
а) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол
Редът за вписване и заличаване от регистъра и начините, чрез които Българска
народна банка удостоверява наличието на изискванията по ал. 2 и ал. 3, включително
необходимите документи и/или информация за удостоверяването им се определят с
наредбата по ал. 1.
(5) Българската народна банка установява служебно обстоятелствата по ал. 2, т.
1 – 4. Българската народна банка отказва вписване в регистъра ако заявителят не
отговаря на изискванията за вписване или ако не са представени необходимите данни и
документи или представените съдържат противоречива или невярна информация.в)
създава се ал. 10:
„(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и
данни.”.
2. В чл. 15:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Издадените лицензи се вписват в публичен регистър, воден от БНБ.
Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 8:
„(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 5 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 5, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и
данни.”.
3. В чл. 29, ал. 2:
а) в изречение второ думите „е представено разрешение“ се заменят с „е
издадено разрешение“;
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б) създава се изречение трето:
„В искането за издаване на разрешения по ал. 1 се посочват номер и дата на
разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, като БНБ прави служебна
проверка за наличието му.“ .
4. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Преди вписването на банка в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел Агенцията по вписванията извършва служебна
проверка за издадения на дружеството лиценз в публичния регистър по чл. 15, ал. 5,
поддържан от Българската народна банка. Вписването на промените по чл. 29, ал. 1 се
извършва след като бъде представено съответното разрешение на БНБ.“
5. В чл. 61 се създава изречение второ:
„Когато пред банка следва да се установят обстоятелства, вписани в
нормативно уреден публичен регистър или на банката са необходими данни, налични в
такъв регистър, банката е длъжна да приеме удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.“
6. Създава се чл. 61а:
„Чл. 61а. Банките са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с клиентите, да извършват
административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”.
7. В чл. 79 се създава ал. 13:
„(13) Българската народна банка упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4
от Закона за администрацията.“
8. В § 1. от допълнителните разпоредби се създава т. 50:
„50. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 82. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., изм. и доп., бр. 103 от
2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) в чл. 158, ал. 3, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 83. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г. и бр. 7, 77 и 89
от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 1:
а) се създава нова т. 17:
„17. упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4 от Закона за администрацията
спрямо музеите.”
б) досегашната т. 17 става т. 18.
в) създава се ал. 4:
„(4) За издадените разрешения и извършените регистрации по реда на този закон
в Министерство на културата се водят публични електронни регистри при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол. Административните органи, лицата, осъществяващи
публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги и органите на
съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в
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публичните регистри или на които са необходими данни, налични в тях, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистрите обстоятелства и данни.“
2. В чл. 24:
а) основния текст става ал. 1.
б) създава се ал. 2:
„(2) Музеите са длъжни, при предоставянето на обществени и административни
услуги и в отношенията си със заявителите да извършват административно обслужване,
при спазване на принципите, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, в
Закона за администрацията, в Закона за електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване, съгласно наредба, приета от
Министерския съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.“
3. В чл. 68 се създава ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в Националния регистър на
недвижимите културни ценности или на които са необходими данни, налични в него,
приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“
4. В чл. 84:
а) в ал. 1 основния текст се изменя така:
„(1) Съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с
печат върху графичните материали в срок до 1 месец от датата на постъпване на
съответната документация в НИНКН или в общината, определена по чл. 17, ал. 3.
Когато графичните материали се внасят за съгласуване само на електронен носител,
заверката се извършва с квалифициран електронен подпис по смисъла на Реграмент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции
на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги на съответното длъжностно лице, без
поставяне на печат. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени
територии за опазване на културното наследство се внасят:
б) алинея 5 се изменя така:
„ (5) Съгласуването по ал. 2 и 3 се извършва служебно, по искане на органа,
компетентен да одобри инвестиционния проект или искането за намеса по чл. 83.
Искането се подава до министъра на културата чрез директора на НИНКН, съответно
чрез ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 по образец, утвърден от министъра на
културата, като един екземпляр от документацията се предоставя по служебен път на
НИНКН за попълване на архивния фонд.
в) в ал. 6 думата „двумесечен“ се заменя с „двуседмичен“ .
г) в ал. 7 се създава изречение второ:
„Когато органът не се произнесе в установения срок, се приема, че становището
за съгласуване на инвестиционните проекти и на исканията за намеси по чл. 83 е
положително.
5. В чл. 96:
а) в ал. 4 изречение първо думите „поддържа регистър“ се заменят с „поддържа
публичен електронен регистър при спазване на изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол“;
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б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6. В чл. 98, ал. 3 думата „едномесечен” се заменя с „едноседмичен”;
7. В чл. 116:
а) в ал. 1 думата „регистър“ се заменя с „публичен електронен регистър“ и
накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол”;
в) създава се ал. 8:
„(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
8. В чл. 120, ал. 2 се добавя изречение второ:
„Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице
разглежда подаденото заявление и при констатиране на нередовност писмено
уведомява заявителят, като му предоставя срок от 10 работни дни за отстраняването на
нередовностите и/или представяне на допълнителни данни.“
9. В чл. 165:
а) в ал. 1, изречение първо след думите „реставрация в съответната област при“
се добавя „спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол и при“;
б) в ал. 2 се добавя второ изречение:
„Министърът на култирата или оправомощено от него длъжностно лице
разглежда подаденото заявление и при констатиране на нередовност писмено
уведомява заявителят, като му предоставя срок от 10 работни дни за отстраняването на
нередовностите и/или представяне на допълнителни данни.“
10. В § 4 от допълнителните разпоредби се създава т. 22:
„22. Понятията „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла
на този закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 84. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ,
бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2007 г.; бр. 65 от 2008 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 10,
23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и
102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; бр. 12 от 2015 г.; бр. 48 от 2015 г.,
бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 84 и 91 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 19а, ал. 1 думите „поддържа и води регистри на“ се заменят с „при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол поддържа и води регистри на“.
2.
В чл. 27, ал. 1, т. 23 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
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3.
В чл. 61, ал. 5, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
4.
В чл. 64, ал. 4 след думите „определя срок“ се добавя „от 30 дни“.
5.
В чл. 69 ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
6.
В чл. 70, ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
7.
В чл. 150, ал. 2:
a) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“
б) точка 1 се изменя така:
„1. номер, дата и издател на дипломата за висше образование, придобито в
България или на документ за признаване на придобито в чужбина образование; номер,
дата и издател на документа за придобита специалност; три имена и ЕГН или ЛНЧ на
лицата по чл. 148, т. 2 и чл. 149 - за извършване на проверка по служебен път от ИАЛ за
наличието на сключени с тях трудови договори и трудов стаж; свидетелство за
съдимост или аналогичен документ на лицето, ако не е български гражданин“;
в) в т. 6 преди думите „оценка за въздействие“ се добавя „номер, дата и издател
на решението за“;
г) в т. 7 преди думите „разрешение от Агенцията за ядрено регулиране“ се
добавя „номер и дата на издаденото“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на помещенията за производство, контрол и съхранение,
когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията“;
е) в т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.=8.
В чл. 154, ал. 1 думите „дава писмени
указания“ се заменят с „определя срок от 30 дни за предоставяне на допълнителната
информация и документация“.
9.
В чл. 162, ал. 2:
a) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“
б) точка 4 се изменя така:
„4. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България висше
образование квалифицираното лице по чл. 159, ал. 1 или номер, дата и издател на
документ за признаване на придобито в чужбина образование, а ако образованието е
придобито в чужбина и не е признато в Република България се прилага документ за
придобиването му и документи, удостоверяващи, че лицето отговаря на изискването по
чл. 159, ал. 2, т. 2“; ИАЛ служебно установявава обстоятелствата относно наличието на
трудов договор, изискван съгласно чл. 159, ал. 1.
в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
10.
В чл. 163а, ал. 1 думите „дава писмени указания“ се заменят с „определя
срок от 10 работни дни за предоставяне на допълнителната информация и
документация“.
11.
В чл. 167б, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
12.
В чл. 167г:
а) в ал. 1, основния текст се изменя така:
„Изпълнителната агенция по лекарствата води публичен регистър на
вносителите, производителите и търговците на едро с активни вещества, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол. Регистърът съдържа:“.
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в) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
13.
В чл. 199:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст накрая се добавя „заявление, което съдържа:“
бб) в т. 1 се заличават думите „заявление, което съдържа“;
вв) в т. 3 думите „диплома за висше образование и документ за трудов стаж на
отговорния магистър-фармацевт по чл. 197, т. 2 и копие от трудовия му договор“ се
заменят с „номер, дата и издател на дипломата за висше образование на отговорния
магистър-фармацевт по чл. 197, т. 2 или номер, дата и издател на документ за
признаване на придобито в чужбина образование; документ за трудов стаж на
отговорния магистър-фармацефт, ако същия не е придобит в България“; ИАЛ служебно
установява обстоятелствата относно наличието на трудов договор и придобит в
България трудов стаж на отговорния магистър-фармацефт;“;
гг) точка 6 се изменя така:
„6. декларация, че лицето има право да ползва помещенията, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан“;
дд) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) При търговия на едро с радиофармацевтици, в деня на постъпване на
заявлението, ИАЛ изисква по служебен път становище от Агенцията за ядрено
регулиране. В 14-дневен срок от постъпване на искането, Агенцията за ядрено
регулиране издава становище и в същия срок го изпраща служебно до ИАЛ. Когато
Агенцията за ядрено регулиране не се произнесе в срок, се приема, че становището е
положително.“.
14. В чл. 201, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „като му предоставя
срок от 30 дни за отстраняване на нередовностите“.
15. В чл. 212а:
а) в ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 4 се създава второ изречение: „
Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.“.
в) създава се ал. 7:
„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
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16.
В чл. 215, ал. 2, т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път;
17.
В чл. 228:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „към което се прилагат“ се заменят с думите „което
съдържа“
бб) точка 2 се изменя така:
„2. договор за управление на аптеката, сключен с магистър-фармацевт или с
помощник-фармацевт, в случай че лицето не е назначено по трудово правоотношение;
ИАЛ служебно установява обстоятелствата относно наличието на трудово
правоотношение;“;
вв) точка 4 се изменя така:
„4. номер, датата и издател на дипломата за висше образование на магистърфармацевт, съответно помощник-фармацевт, в предвидените от закона случаи или
номер, дата и издател на документ за признаване на образование, придобито в чужбина
и документи удостоверяващи, че лицето има най-малко една година стаж като
магистър-фармацевт, освен ако същият не е придобит по трудово правоотношение;
ИАЛ служебно установява обстоятелствата придобит в България трудов стаж;“;
гг) точка 7а се отменя;
дд) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 5:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. документите по ал. 1, т. 1 - 6“
бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 и 5 ИАЛ изпраща по служебен
ред искане до съответната РЗИ за издаване на хигиенно заключение. В 7-дневен срок от
постъпване на искането регионалната здравна инспекция издава хигиенно заключение
и в същия срок го изпраща служебно до ИАЛ. Когато РЗИ не се произнесе в срок, се
приема, че заключението е положително.“
18.
В чл. 229, ал. 3, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя
„включително по отношение на хигиенното заключение, издадено по реда на чл. 228,
ал. 7“.
19.
В чл. 232 се създават ал. 3- 7:
„(3) За получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени
продукти, лицата по ал. 1 подават заявление по образец до директора на съответната
РЗИ.
(4) В 7-дневен срок от подаване на заявлението комисия, назначена от директора
на РЗИ, извършва проверка на условията за съхранение, съгласно наредбата по ал. 2.
(5) В 3-дневен срок от приключване на проверката по ал. 4 директорът на РЗИ
издава разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти по образец или
прави мотивиран отказ.
(6) При непроизнасяне в срока по ал. 3 е налице мълчаливо съгласие и лицата по
чл. 1 могат да съхраняват и да продават лекарствени продукти.“
(7) Разрешението се прекратява:
1. при неспазване на условията за съхранение и условията за продажба на готови
лекарствени продукти директорът на РЗИ по предложение на контролните органи по
глава тринадесета от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ) прекратява със заповед съгласно издаденото разрешение.
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2. когато на основание чл. 229а ЗЛПХМ в РЗИ се получи копие от издадено
разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на
територията на същото населено място.
3. по искане на лицето по ал. 1.“.
20.
В чл. 239:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „към което прилагат следните документи“ се
заменят със „което съдържа“;
бб) в т. 2 преди думите „документ за образование“ се добавя „номер и дата на“;
вв) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 4 след думите „определя срок“ се добавя „от 10 работни дни“.
в) в ал. 6 „Българската агенция по безопасност на храните“ се заменя с
„Регионалните здравни инспекции“.
21.
В чл. 240, ал. 4 се отменя.
22.
В чл. 241:
а) в ал. 1 думите „регистър на издадените удостоверения за регистрация на
дрогерия“ се заменят с „публичен регистър на издадените удостоверения за
регистрация на дрогерия при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.“.
б) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“;
23.
В чл. 251, ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
§ 85. В Закона за лечебните заведения (обн. ДВ. бр. 62 от 1999г.; изм. и доп.,
бр. 62, 88, 113 и 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г., бр. 28 от
2002 г., бр. 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр.
36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и
98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 18, 77, 84 и 91 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 6, ал. 2:
а) досегашния текст става изречение първо;
б) създава се изречение второ:
„Лечебните заведения са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с пациентите, да извършват
административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията“
2. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) думите „към което се прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
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бб) в т. 4 думите „дипломата за съответното висше образование“ се заменят със
„номер, дата и издател на дипломите за висше образование, придобито в Република
България“;
вв) в т. 5 думите „документът за призната“ се заменят с „номер, дата и издател
на документ за признаване“, а думите „документ, че лицето е прието за обучение за
придобиване на специалност по обща медицина“ се заменят с „декларация, че лицето е
прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, в която се
посочва и висшето училище“;
гг) в т. 10 думите „разрешението от компетентния“ се заменят с „номер и дата на
разрешението от компетентния“;
дд) в т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „когато съответното плащане не
е извършено по електронен път”;
б) в ал. 8:
аа) в основния текст „към което се прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
бб) в т. 2 думите „дипломите за завършено висше образование и документите за
призната специалност“ се заменят с „номер, дата и издател на дипломите за завършено
висше образование, придобито в България или номер, дата и издател на документите за
признаване на специалност“;
вв) в т. 4 думите „разрешението от компетентния“ се заменят с „номер и дата на
разрешението от компетентния“;
гг) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) в ал. 9 след думите „определя срок“ се добавя „от 10 работни дни“.
3.
В чл. 41:
а) в ал. 3 се създава се изречение второ:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.“
б) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
4.
В чл. 47, ал. 1:
а) в основния текст думите „към което се прилагат“ се заменят с „което
съдържа“;
б) точка 3 изменя така:
„3. номер, дата и издател на диплома за съответното висше образование,
придобито в Република България на лицата, управляващи лечебното заведение, а за
лицата по чл. 63, ал. 1 съответно и номер, дата и издател на диплома, свидетелство или
удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или номер, дата и издател на
диплома, или на свидетелство за придобита образователна и/или научна степен,
специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от
Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Ако
оббразованието е придобито в чужбина се посочва номер, дата и издател на документ
за признаване, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в Република
България се прилага документ за придобиването му.“;
в) точка 4 се отменя;
г) в т. 6 думите „разрешението от компетентния“ се заменят с „номер и дата на
разрешението от компетентния“;
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д) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато съответното плащане не е
извършено по електронен път”.
5.
В чл. 51а:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „към което се прилагат“ се заменят с „което
съдържа“;
бб) в т. 2 след думите „учредителният акт на дружеството“ се поставя запетая и
се добавя „ако не е обявен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел“;
вв) в т. 3 думите „дипломите за съответното“ се заменят със „списък с номер,
дата на издаване и издател на дипломите за съответното“;
гг) т. 5 се отменя;
дд) в т. 7 на краясе поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 4 след думите „определя срок“ се добавя „от 10 работни дни“;
в) в ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „съвместно с регионалната
здравна инспекция, която извършва проверка за спазване на хигиенните изисквания в
обекта“.
6. В чл. 89б:
а) в ал. 2 се добавя второ изречение: „Регистърът се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“
б) създава се ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
7. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 12:
„12. Понятията „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла
на този закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 86. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ., бр.29 от 2000 г., изм. и доп.,
бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.80
и 103 от 2009г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и
бр. 58 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 22, т. 3 думите „областния управител“ се заменят с „директора на
Областната дирекция „Земеделие” и се заличават думите „в областната
администрация“.
2.
В чл. 31а ал. 1 се изменя така:
„(1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 се води за всеки билкозаготвителен пункт и
склад за билки и се идентифицира с пореден номер, адрес на билкозаготвителния пункт
и данни за билкозаготвителя - име, единен граждански номер, личен номер или личен
номер на чужденец, когато той е физическо лице, или наименование, код по БУЛСТАТ
или ЕИК, когато е юридическо лице.“
3. В чл. 34:
а) в т. 1 думите „номер на документа за самоличност” се заменят с „единен
граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец“ и се заличава думата
„постоянен“;
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б) точка 2 се изменя така:
„2. наименование, код по БУЛСТАТ или ЕИК на юридическото лице и данните
по т.1 на лицето, което го представлява - за билкозаготвител - юридическо лице, както и
имената, единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец и адрес
на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26,
ал. 2.“.
§ 87. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999
г., изм. и доп., бр. 82 от 1999 г., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от
2011 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 61 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 32, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път.”
2.
В чл. 36, ал. 2:
а) в изречение първо думите „приложен документ за платени такси по“ се
заменят с „извършено плащане на таксите по реда на“;
б) в изречение второ думите „документът не е приложен“ се заменят със „се
установи, че таксата не е платена“.
3.
В чл. 38б, ал. 5 39, ал. 1 и 44, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”.
4.
В чл. 44а:
а) в ал. 1 и 2 думите „представен документ за платена такса по чл. 44, ал. 3“ се
заменят с „платена таксата по реда на чл. 44, ал. 3“ ;
б) в ал. 3 думите „към жалбата не е приложен документ за платена такса“ се
заменят с „се установи че таксата за жалбата или искането не е платена“;
5.
В чл. 47, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен
когато плащането не е извършено по електронен път”.
6.
В чл. 60, ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”;
7.
В чл. 63, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”;
8.
В чл. 66, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя: „освен когато
плащането не е извършено по електронен път”;
9.
В чл. 69, ал. 4, след думите „документ за платена такса” се поставя
запетая и се се добавя „освен когато плащането не е извършено по електронен път”;
10.
В чл. 72в, ал. 2, т. 3, в края на изречението се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 88. В Закона за медиацията (обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.; изм., бр. 86 от 2006
г., бр. 9 и 27 от 2011 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 8а:
а) в ал. 3 накрая се добавя „и се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 8:
„(8) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в Единния регистър на
медиаторите или на които са необходими данни, налични в Единния регистър на
медиаторите, приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено
посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите
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и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“
§ 89. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр.
54 и 84 от 2012 г., бр. 14 и 38 от 2015 г. и бр. 14 и 43 от 2016 г. и бр. 84 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 27:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„В заявлението за регистрация по ал. 1 се посочва ЕИК и се прилагат:“;
бб) точка 1 се отменя;
вв) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
2.
В чл. 28:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„В заявлението за регистрация по ал. 1 се посочва ЕИК и се прилагат:“;
бб) точка 1 се отменя;
вв) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 7 т. 1 се отменя.
3.
В чл. 31:
а) в основния текст думата „регистър“ се заменя с „публичен регистър“;
б) създава се ал. 4:
„(4) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 1 или на които
са необходими данни, налични в регистъра по ал. 1, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
4.
В чл. 50, ал. 1:
а) в т. 1 думите „хартиен и електронен носител“ се заличават;
б) в т. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
5.
В чл. 58:
а) в основния текст думата „регистър“ се заменя с „публичен регистър“;
б) създава се ал. 4:
„(4) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 1 или на които
са необходими данни, налични в регистъра по ал. 1, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6.
В чл. 67:
а) в основния текст думата „регистър“ се заменя с „публичен регистър“;
б) създава се ал. 3:
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„(3) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 1 или на които
са необходими данни, налични в регистъра по ал. 1, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
7.
В чл. 78, ал. 1:
а) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
б) в т. 2 думите „хартиен и магнитен носител“ се заличават;
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
8.
В чл. 78а, т. 3 думите „хартиен и магнитен носител“ се заличават;
9.
В чл. 79, ал. 1 след думите „дава срок“ се добавя „от 10 работни дни“;
10.
В чл. 80, ал. 1 накрая на изречение второ се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”;
11
В чл. 81:
а) досегашният текст става ал. 1 и в него думите „Изпълнителната агенция по
лекарствата води регистър на лицата по чл. 78 и чл. 78а, който съдържа:“ се заменят с
„Изпълнителната агенция по лекарствата води публичен регистър на лицата по чл. 78 и
чл. 78а по реда на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол, който съдържа:“
б) създава се ал. 2:
„(2) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 1 или на които
са необходими данни, налични в регистъра по ал. 1, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.
§ 90. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и
доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от
2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от
2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от
2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28,
31, 35 и 39 от 2011 г.; бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105
от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г. и бр. 88, 92,
96, 97 и 99 от 2017 г. и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „Данъчните декларации“ се заменят с „Декларациите и
данъчните декларации“;
б) в ал. 2 думите „Данъчните декларации“ се заменят с „Декларациите и
данъчните декларации“;
2.
В чл. 4 ал. 3 изречение второ след думите „изискване за представяне на
удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се
добавя „или изискване на информация по реда на чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс“, а след думите „се представя удостоверение“ се
добавя: „или се изисква информация“;
3.
Създава се нов чл. 5:
93 / 164

„Чл. 5. В производствата по този закон, органите по него и служителите на
общинските администрации не могат да изискват предоставяне на информация, данни
или документи, които са налични при тях или при друг орган, организация,
предоставяща обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции и орган на
съдебната власт, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.
4.
В чл. 5а:
а) създава се ал. 4:
„(4) Министерство на финансите поддържа системата за обмен на информация,
съдържаща данните по ал. 1 и е централен администратор на данните от нея.
Министерство на финансите е длъжно при поискване да предоставя по служебен път
безплатно данни от системата за обмен на информация на административните органи,
организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични
функции и органите на съдебната власт, когато данните са необходими на съответните
органи, организации и лица за изпълнение на правомощията им.“
5.
В чл. 6:
а) в ал. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на стопанска
дейност, разрешение или удостоверение за отделна сделка или действие по реда на
Закона за административното регулиране и административния контрол, в случаите,
предвидени в специалния закон, уреждащ съответния регистрационен, разрешителен
или удостоверителен режим;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Зоните за платено и безплатно паркиране в определени часове на
денонощието, разположени в определени райони, пътища или части от пътища на
територията на общината, цената за паркиране на местата в тези зони и условията и
реда за плащането й се определят с наредба на общинския съвет.“
6.
В чл. 7:
а) Алинея 1 се изменя така:
(1). Местните такси се определят въз основа на необходимите материалнотехнически и административни разходи по предоставяне на услугата, при спазване на
правила и нормативи за определяне на разходоориентиран размер на таксите и
разходването им, приети с акт на Министерския съвет. Местните такси по чл. 6, ал. 1,
буква д) се определят по реда на Закона за административното регулиране и
административния контрол.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) С акта по ал. 1 се определят и:
1. видовете материално-технически и административни разходи;
2. ред и начин за изчисляване на разходите;
3. правила за регламентиране на еднакви по размер такси за определена група от
едни и същи или сходни услуги;
4. правила за регламентиране на намален размер на таксите при електронно
заявяване и/или електронно предоставяне.“;
в) досегашната ал. 2 става съответно ал. 3, като в нея след думата „безкасово“ се
поставя запетая и се добавя „включително по електронен път, по ред и правила,
предвидени в Закона за държавните такси“.
7.
В чл. 8, ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. за определена група от едни и същи или сходни услуги, като услуги по
издаване на дубликати и преписи от документи или заверки на документи и други
подобни, се определя еднакъв размер на таксите;
5. таксите при електронно заявяване и/или електронно предоставяне се
определят в намален размер.“;
8.
В чл. 9:
а) създава се ал. 1:
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„(1) За услугите, предоставяни от общините, които обхващат дейностите във
връзка с местните данъци и такси, Министерският съвет, по предложение на министъра
на финансите приема наредба, с която определя:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите;“
б) досегашният текст става ал. 2
в) създава се ал. 3:
„(3) При изготвянето на проекта на наредба по ал. 1 и при планиране и/или
изготвяне на проект на наредба по ал. 2 в тях се уреждат и начините, по които се
осигурява изпълнението на чл. 5.“
9.
В чл. 9в думите „да извършва действие или да издава документ, за което“
се заменят с „да извършва действие, да издава документи и/или да предоставя
административна услуга, за които“
10.
В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на
територията на страната сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти с
променено предназначение на земята, намиращи се в строителните граници на
населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях,
които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, ал. 1 от
Закона за устройство на територията, с променено предназначение на земята.
Поземлените имоти се облагат с данък върху недвижимитие имоти след приключване
на процедурата по промяна на предназначението на поземления имот за неземеделски
нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.“
11.
В чл. 14:
а) в ал. 1 се създава изречение второ:
„Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е
предприятие, в декларацията се посочва и отчетната стойност на имота.“
б) алинеи 2 - 6 се изменят така:
„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за
устройство на територията. Служителите по чл. 4, ал. 1 се снабдяват по служебен път с
необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на
самостоятелни обекти от компетентния орган по Закона за устройство на територията,
след завършването на сградата на груб строеж.
(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин и/или по
наследство по раздел трети от тази глава.
(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно
право на ползване в срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната
стойност, ако тя е различна от цената на придобиване, посочена в документа за
придобиване и е по-висока от данъчната оценка, определена на база подадени
декларации от предходния собственик на имота или на правата върху него. При липса
на подадена декларация по ал. 1 или на информация по тази алинея, при определянето
на данъчната оценка отчетната стойност се приема за равна на цената на придобиване.
Информацията се подава по образец, определен от министъра на финансите,
(5) При промяна в обстоятелство, което има значение за определяне на данъка,
включително за възникване на или при промени в обстоятелство, което е основание за
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освобождаване от данък, преминаване на имота от облагаем в необлагаем или обратно,
ползване на данъчно облекчение и/или при преустройство и при промяна на
предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда,
данъчно задължените лица уведомяват общината по местонахождение на имота чрез
подаване на декларация, съдържаща съответните възникнали и/или променени
обстоятелства в 2 - месечен срок от възникването и/или промяната на съответното
обстоятелство.
(6) В случаите на придобиване на имот по наследство, в срока по чл. 32
служителят по чл. 4, ал. 1 образува служебно партида за наследения недвижим имот въз
основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, като взема
предвид и декларираните в декларацията по чл. 32 данни.“
12.
В чл. 15, алинеи 3 - 5 се изменят така:
„(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за
въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за
устройство на територията.
(4) Наличието на удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за
ползване се проверява служебно от служителя по чл. 4, ал. 1.
(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в срок от 2 години от
завършването на сградата в груб строеж, съответно - в срок от 1 година от съставяне на
констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията не е подадено
заявление за въвеждане на сградата в експлоатация или за издаване на разрешение за
ползване.“
13.
В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) При частично или пълно унищожаване на сградите данъчно задължените
лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по
чл. 14, ал. 5.“
б) в ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „и по чл. 14, ал. 5“
14.
В чл. 18 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Срокът за служебно попълване на данни и/или информация в подадените
данъчни декларации, за тяхната обработка и за актуализиране на данните за обекта на
облагане в общинската администрация не може да надвишава 7 дни, считано от деня на
подаване на съответната данъчна декларация и/или декларация.
(2) При проверка на данните в подадените данъчни декларации по чл. 14, ал. 1 и
в декларациите по чл. 14, ал. 5 служителят на общинската администрация набавя
необходимите му данни, документи и/или информация, налични при
административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата,
осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт служебно. Правилото
на изречение първо не се прилага, ако подлежащите на проверка обстоятелства са от
характер, който изключва предоставянето от данъчно задълженото лице на данни,
документи и/или информация за тях на друг орган, организация или лице. Съответните
органи, организации и лица са длъжни да осигурят достъп до данните по реда на Закона
за електронното управление и актовете по прилагането му, а при липса на осигурена
техническа възможност за това - да предоставят исканите данни, документи и/или
информация безвъзмездно в срок до 3 дни.“
15.
В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 данъчната оценка се определя служебно,
на база наличните в общинската администрация данни, документи и/или информация
на имота, актуални към месеца, в който е настъпило прехвърлянето или наследяването,
като за предприятия се прилагат правилата на чл. 14, ал. 4. “
16.
В чл. 21, ал. 4:
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а) в изречение първо думите „за сметка на данъчно задълженото лице“ се
заличават;
б) в изречение второ думите „вещи лица“ се заменят с „едно или повече вещи
лица“ и накрая се добавя запетая и се добавя „като определя възнаграждение за тях,
което е за сметка на данъчно задълженото лице.“
17. В чл. 27 думите „предявяват“ се заменят с „упражняват“ и думите „чрез
данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „чрез
декларация, подавана по реда и в срока по чл. 14, ал. 5“
18. В чл. 28, ал. 3 съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите
„учредяване“ се добавя „или прехвърляне“;
19. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на
общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се
прехвърля недвижим имот, учредяват се, прехвърлят се, изменят се или се прекратяват
вещни права върху недвижим имот, след като установят, че е изпълнено задължението
за заплащане на данъка по тази глава. Правилото по предходното изречение не може да
бъде основание за изискване заплащането на данък преди настъпването на сроковете по
чл. 28, ал. 1.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага, ако данъчно задълженото лице писмено е
декларирало съгласието си публичните общински вземания да се погасяват от сумата
срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът я е внесъл в
съответния общински бюджет, съгласно предвиденото в чл. 264, ал. 4 от Данъчно –
осигурителния процесуален кодекс.
(3) Съответният компетентен орган или лице, който извършва сделката или
действието по ал. 1, извършва служебна проверка за наличието или липсата на
заължения за данъка в системата за обмен на информация, поддържана от
Министерство на финансите в изпълнение на чл. 5а, чрез осигурен от Министерство на
финансите достъп.
(4) Правилото по ал. 3 не се прилага, ако е издадена данъчна оценка по чл. 264,
ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която удостоверява съответната
липса на задължения. Искането за издаване може да бъде направено и от всеки
компетенен орган или лице по ал. 1, за сметка на собственика на имота или правата
върху него или на приобретателя по сделката.
(5) В акта, с който се прехвърля имотът, съответно се учредяват и/или
прехвърлят правата върху него се посочва размерът на данъчната оценка и наличието
или липса на задължения за данък по тази глава, установено чрез данъчната оценка или
при служебната проверка.“
20. В чл. 32:
а) създава се ал. 8:
„(8) Правилата на чл. 18, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се прилагат съответно и за данъчните
декларации по този член.“
21. В чл. 46 ал. 3 се изменя така:
„(3) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1, които са
новопостроени и не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за
устройство на територията, се определя на основата на данните и характеристиките,
съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1 и подадените след нея декларации по чл.
14, ал. 5, ако са налице такива. В останалите случаи данъчната оценка по приложение
№ 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя по правилата на чл. 20, ал. 2.“
22. В чл. 49 се създават нови ал. 3 и 4:
„(3)недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторно
превозно средство 23. В чл. 50 се създава ал. 3:
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„(3) Установяването по ал. 1 пред органите и лицата по ал. 1 на платения данък
върху недвижим имот и/или вещни права върху недмижим имот се извършва по реда на
чл. 28а.
24. В чл. 51:
а) ал. 2 се изменя така:
„(2) Редът за предоставяне на уведомлението и обхвата на съдържанието му се
определят със заповед на министъра на правосъдието и министъра на финансите, при
спазване на минимален обхват на съдържанието: акт, том, година и служба по
вписванията, в която е вписан актът; страни по акта и тяхното качество; вид на вещното
право и индивидуализация на обекта, до който се отнася правото, включително, ако са
налице - идентификатор/и, определен/и по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър; цена на придобиване, ако е приложимо.“
б) ал. 5 се изменя така:
„(5) В двумесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 за
прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху
недвижими имоти, служителят в общинската администрация определя годишния данък
по раздел I въз основа на данъчната оценка, определена съгласно чл. 46, ал. 3,
изречение второ и уведомява данъчно задължените лица.“
25. В чл. 54:
а) в ал. 3, т. 4 думата „предявяване“ се заменя с „упражняване“;
б) в ал. 4 изречение трето се изменя така:
„ В случаите на придобиване на превозно средство по наследство, в срока по чл.
32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува служебно партида за наследеното превозно
средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, като
взема предвид и декларираните в декларацията по чл. 32 данни.“;
в) в ал. 6 думата „предявяват“ се заменя с „упражняват“, а думата „нова“ се
заличава;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) За удостоверяване факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното
облагане с данък върху превозните средства, се прилагат съответно правилата на чл. 18,
ал. 1, ал. 2 и ал. 3. Прекратяването на регистрация на превозно средство се установява
служебно от служителите на общинската администрация, въз основа на данни от
регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните
работи, съгласно ал. 1 и ал. 2 на този член.“
26. Чл. 72 се изменя така:
„Чл. 72. За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са
организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, които са общинска собственост, се заплаща такса.“
27. В чл. 73 ал. 2 думите „от“ се заменят с „решение на“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „което се публикува на страницата на общината и се предоставя на
всички заинтересовани лица“.
28. В чл. 79 ал. 1 се изменя така:
„(1) Правото на ползване на мястото възниква след заплащане на дължимата
такса по чл. 72.“
29. Чл. 80 се изменя така:
„Чл. 80. Правото за ползване на мястото може да се прекратява със заповед на
кмета или оправомощено от него лице, когато мястото не се използва по
предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато
обществени нужди налагат това.“
30. В глава трета наименованието на раздел VI се изменя така: „Такси за
административни услуги“
31. Чл. 104 се изменя така:
98 / 164

„Чл. 104. В случаите, предивидени в този закон и/или в друг закон, таксите се
заплащат за административните услуги, които се извършват от общината. Таксите се
определят при спазване на правилата на чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от този закон.“.
32. В чл. 105 думите „технически“ се заменят с „административни“ .
33. В чл. 106 се създава изречение второ:
„Предвиденото в предходното изречение не изключва прилагане на норми от
други закони, предвиждащи безплатен служебен обмен между административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебна власт.“
34. Чл. 107 се изменя така:
„Чл. 107. Общината, срещу заплащане на такса, определена съгласно чл. 7, чл. 8
и чл. 9, извършва административни услуги, които обхващат дейностите във връзка с
териториалното
и
селищното
устройство,
архитектурата,
строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии, както
следва:“
1. издаване на скица за недвижим имот;
2. издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;
3. определяне на строителна линия и ниво на строеж:
4. издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и
селищното устройство;
5. заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията
към тях;
6. други административни услуги, които обхващат дейностите във връзка с
териториалното
и
селищното
устройство,
архитектурата,
строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии, когато
извършването им от общината е предвидено в специален закон.“;
35. В чл. 108 думите „технически услуги“ се заличават.
36. В чл. 109:
а) в ал. 1 думите „технически“ се заменят с „административни услуги по чл. 107“
и думите: „1 месец“ се заменят с „14 дни“;
б) ал. 2 се отменя.
37. Създават се чл. 109а-109д:
„Чл. 109а. (1) Общината, срещу заплащане на такса, определена съгласно чл. 7,
чл. 8 и чл. 9 извършва административни услуги по гражданско състояние, както следва:
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за
смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански
брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
5. за издаване на удостоверение за семейно положение;
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки;
7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или
настоящ адрес.
8. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република
България;
9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България
на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска
народност;
10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;
11. за всички други видове удостоверения по гражданско състояние по искане на
граждани;
12. за преписи от документи по гражданско състояние.
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(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за
раждане;
2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение
за сключен граждански брак;
3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;
4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на
населението;
8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.
Чл. 109б. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.
Чл. 109в. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър
добитък се заплаща такса.
Чл. 109г. (1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и
за заверка на документи се заплаща такса, определена по реда на чл. 7, чл. 8 и чл. 9.
(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и
получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и за извършване на служебни проверки по чл. 28а и чл. 50 от този закон не се
заплаща такса.
Чл. 109д При неспазване на определените в нормативен акт срокове за
извършване на административни услуги и/или за издаване на актове по чл. 6, ал. 1,
буква „д“, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на
забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
38. Глава трета, раздел VІІ „Такси за административни услуги“ се заличава.
39. Чл. 117 се изменя така:
„Чл. 117а. (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче
собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
(2) Декларацията по ал. 1 не се подава, в случай че в тримесечния срок по ал. 1,
собственикът е изпълнил изискванията на чл. 174, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и на кучето е издаден паспорт, с отбелязване за
извършена ваксинация и обезпаразитяване.
40. В ал. 118:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Таксата се определя от служител на общинската администрация, въз основа
на подадената декларация по чл. 117, ал. 1, а в случаите по ал. 2 - въз основа на данни
постъпили по реда на чл. 174, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Размерът на дължимата такса се съобщава на собственика на кучето най – малко 14 дни
преди изтичане на сроковете по ал. 2.“
б) досегашните ал. 1 и ал. 2 стават съответно ал. 2 и ал. 3.
41. В чл. 129, ал. 1 думите „задълженията по чл. 5а, ал. 1 и 2“ се заменят със
„задълженията по чл. 5, чл. 5а и чл. 9, ал. 3“.
42. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създават се т. 47 - 49:
„47. Понятието „Централен администратор на данни“ по смисъла на този закон
има значението, определено в Закона за електронното управление.
48. Понятията „Административна услуга“ „Организация, предоставяща
обществени услуги“ и „Лице, упражняващо публични функции“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.
49. Понятието „Самостоятелен обект в сграда“ има значението, определено в
Закона за кадастъра и имотния регистър.“;
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43. В Приложение № 2, в чл. 3:
а) ал. 1 се изменя така:
„(1) Размерът на данъчната оценка се удостоверява от служителите на
общинската администрация по местонахождение на имота в деня на подаване на искане
по образец, утвърден с наредбата по чл. 9, ал. 1.“
б) ал. 2 се изменя така:
„(2) Удостоверение за данъчна оценка се издава в предвидените от закон случаи.
Определянето на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския
процесуален кодекс, които имат за база размера на данъчната оценка, се извършва от
съответния орган или нотариус съобразно данни за нейния размер, установен по реда
на чл. 28а от този закон.“
в) в ал. 3:
аа) в изречение първо думите „декларация по образец“ се заменят със
„съответната декларация по този закон“;
бб) изречение второ се изменя така:
„ В тези случаи срокът за издаването на данъчната оценка е денят след изтичане
на срока по чл. 18, ал. 1.“
§ 91. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн.,
ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от
1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от
2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от
2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр.
15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.,; бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013
г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 21,
24 и 47 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 21
а) ал. 1 т. 13 се отменя;
б) ал. 2 се изменя така:
„(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема
наредби, с които, при прилагане на отделни разпоредби или подразделения на
нормативните актове от по-висока степен, урежда неуредени от тях обществени
отношения с местно значение, както и приема правилници, инструкции, решения,
декларации и обръщения.“
2.
В чл. 22, ал. 4 след думите „за нарушаване на наредбите“ се добавя „по
чл. 21, ал. 2, ако не е предвидено друго наказание в нормативните актове от по-висока
степен“ и се поставя запетая.
§ 92. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр.
30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр.
95 от 2015 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 11, ал. 3 т. 1 се
изменя така:
„1. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния
окръжен съд”.
§ 93. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и
103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; бр. 58, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 10 от 2018 г.; и бр.
55 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 129, ал. 5:
а) точка 8 се изменя така:
„8. списък на наетите лица, с посочване на номер, дата и издател на документа за
придобита професионална квалификация на всяко от лицата, както и документите по т.
3 и т. 5 за всяко от наетите лица”;
б) в т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
2. В чл. 132:
а) в ал. 1, т. 2 се отменя;
б) в ал. 2 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”;
3. В чл. 155, ал. 4 след думите „ал. 1, т. 2” се добавя „и т. 3”.
§ 94. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр.
111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 гбр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г.,
бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от
2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012
г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г.
и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1.
В чл. 92 се създава ал. 10:
„(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 4, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
2.
Чл. 112б:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася
за разглеждане, приемане и одобряване в Изпълнителна агенция „Морска
администрация“. „Към заявлението се прилагат документите, определени с наредбата
по чл. 112а, ал. 6 съгласно характера на инвестиционната инициатива.“ „След
получаване на заявлението Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изисква по
служебен път от компетентните органи извършването на приложимите процедури по
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за
културното наследство и съгласуването на проекта на генерален план от
експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се
предвижда присъединяване.“;
б) в ал. 3 изречение първо след думите „дава срок“ се допълва „от 15 работни
дни“;
3.
В чл. 117 се създават ал. 5 - 8:
„(5) При констатиране на нередовности в завлението за вписване в регистъра по
ал. 4 и/или при необходимост от представяне на допълнителна информация, на
заявителя се предоставя срок за отстраняване от 10 работни дни.
(6) Регистърът на пристанищните оператори по ал. 4 съдържа следните данни:
1. пореден номер и дата на вписване;
2. наименование на търговеца - пристанищен оператор, ЕИК или код по
БУЛСТАТ;
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3. данни за собственика на пристанището - за пристанища за обществен
транспорт с регионално значение;
4. списък на пристанищата/терминалите и на пристанищните услуги, за които
операторът е получил достъп;
5. номер, дата на сключване, страни и срок на договора, въз основа на който
лицето е получило достъп до пазара на пристанищни услуги, когато достъпът е
предоставен с договор;
6. номер и дата на решението на Министерския съвет и срока на концесията,
когато достъпът е предоставен с концесия;
7. бележки относно промяна на данни в регистъра.
(7) Регистърът по ал. 4 се води при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 4, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
3. В чл. 117б се създава ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5 се установяват служебно от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, за лицата регистрирани по българското
законодателство. Заявителите, регистрирани в друга държава - членка на Европейския
съюз, представят съответните документи за удостоверяване на изискванията, издадени
по реда на националното им законодателство“.
§ 95. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38
от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр.
10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от
2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г.,
бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 24 и 91 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27а:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) За извършване на регистрацията по чл. 1 лицата подават заявление до
Агенцията по заетостта, което съдържа:
1. наименование, адрес, ЕГН или ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а за чуждестранните лица –
аналогични данни;
2. списък на лицата по ал. 1, т. 6, който съдържа номер, дата и издател на
диплома за придобито в Република България образование или номер, дата и издател на
документ за признаване на придобито в чужбина образование и данни за трудов стаж в
областта на морския транспорт, когато ще осъществяват посредническа дейност по
наемане на моряци. Ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България, както и ако трудовия стаж е придобит извън Република България,
се прилагат копия от съответните документи за придобиване;
3. лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта
съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, прилагат към заявлението:
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а) документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона
за насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по
регистрация;
б) документи, удостоверяващи правото на лицата да предоставят посреднически
услуги по заетостта, издадени от държава - членка на Европейския съюз, или от друга
държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от
Конфедерация Швейцария;“
бв) досегашната ал. 3 става съответно ал. 4
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и думите „ал. 1, т. 1 - 5” се заместват с „ал. 1, т. 1
- 6“;
д) създава се ал. 6:
„(6) Заявлението по ал. 3 може да се подаде и чрез Регионалните служби по
заетостта”;
В чл. 28, ал. 5 се добавят второ и трето изречения:
„Регистърът е публичен и се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
Административните
органи,
лицата,
осъществяващи
публични
функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
3. В чл.74ж:
а) в ал. 1 след думите „Приложение № 1“ се поставя запетая и се добавя „което
може да се подаде и чрез Регионалните служби по заетостта“;
б) в ал. 4 думите „по чл. 74е, ал.2, т.1, 2, 3, 5 и 6“ се заменят с „по чл. 74е, ал.2,
т.1.6“.
4. В чл. 74л:
а) в ал. 1 се добавя изречение второ:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 7:
„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
§ 96. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от
2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г. ,
бр. 43 от 2016 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 17 се създава ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
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съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 97. В Закона за независимите оценители (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. и
доп., бр. 49 и 62 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2:
а) в основния текст думите „заедно със следните документи“ се заместват с
„което съдържа“;
б) точка 1 и 2 се изменят така:
„1. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиване;“;
„2. за лицата, които не са български граждани - свидетелство за съдимост или
аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, като
обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български граждани се
установява служебно;“.
г) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път.”;
2. В чл. 15 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
3. В чл. 17, ал. 4:
а) в основния текст думите „към което прилага“ се заменят с „което съдържа“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3, т. 1 и т. 2, за лицата,
регистрирани съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския
съюз, или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство и документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3, т. 3;“
в) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя:„в случай че не са български
граждани, като обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български
граждани се установява служебно“.
§ 98. В Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ. бр. 95 от 2016 г., изм.
бр. 15 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 20:
а) в ал. 3, след думите „свидетелство за съдимост“ се поставя запетая и се добавя
„в случай че не е български гражданин, като обстоятелствата относно съдимостта на
лицата, които са български граждани се установява служебно.“;
б) в ал. 4 след думите „които управляват или представляват дружеството“ се
поставя запетая и се добавя „в случай че не са български граждани, като
обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български граждани се
установява служебно“.
2. В чл. 21 се създават ал. 6 и 7:
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„(6) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 99. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от
1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр.
18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр.
59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр.
32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 50 от
2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7 и 77 от 2018 г.) в чл. 11 ал. 2 се
изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи за платена държавна такса,
когато плащането не е извършено по електронен път, за трудов стаж и месторабота,
свидетелство за съдимост, ако кандидатът не е български гражданин, декларация по чл.
8, т. 1, 2, 5, 6 и 7 и медицинско удостоверение.“.
§ 100. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 2, 89 и 94 от 2018 г.) се
правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. Обществените библиотеки са длъжни, при предоставянето на
библиотечни и административни услуги и в отношенията си с потребителите, да
извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”
2. Създава се чл.67а:
„Чл. 67а Санкцията по чл. 67 се налага и на лице, което извърши или допусне
извършването на нарушение по чл. 53а. “
3. В чл. 68:
а) в ал. 1 след думите „на този закон“ се поставя запетая и се добавя „с
изключение на нарушения на чл. 53а“ и се създава изречение второ:
„Нарушенията на чл. 53а се установяват с актове, съставени от оправомощени от
министъра на културата длъжностни лица в Министерството на културата.“;
б) в ал. 2 се създава т. 3:
„3. за нарушения по чл. 53а - от министъра на културата или от упълномощено
от него длъжностно лице “.
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 6:
„6. „Административни услуги“ по смисъла на този кодекс има значението,
определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 101. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80 и 86
от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 58:
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a) алинея 1 се изменя така:
„(1) Удостоверяването на липсата на основания за отстраняване на участника,
избран за изпълнител се извършва чрез:
1. свидетелство за съдимост, ако лицето не е български гражданин - за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1;
2. служебна проверка по реда на чл. 87, ал. 10 от Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3;
3. „служебна проверка при Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6, която предоставя данните в 5-дневен срок от
получаване на искането“
4. служебна проверка в Агенцията по вписванията - за обстоятелствата по чл. 55,
ал. 1, т. 1;
5. декларация по образец от работодателя, че няма задължения по чл. 128, чл.
228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда - за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 4.“
б) алинея 2 се отменя.
2. В чл. 111, ал. 5, т. 3 след думата застраховка се добавя „по чл. 398 от Кодекса
на застраховането“ и след думите „която обезпечава“ се добавя „авансово
предоставените средства или“
4. В чл. 157, ал. 6 се изменя така:
„(6). Удостоверяването на липсата на основания за отстраняване на участника,
избран за изпълнител се извършва чрез:
1. свидетелство за съдимост, ако лицето не е български гражданин - за
обстоятелствата по ал. 2, т. 1;
2. служебна проверка в Агенцията по вписванията - за обстоятелствата по чл. 55,
ал. 1, т. 1
3. служебна проверка по реда на чл. 87, ал. 10 от Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс - за обстоятелството по ал. 2, т. 2.“.
§ 102. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96
от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29,
30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013
г.; бр. 65 от 2013 г.; бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016
г., бр. 13 и 96 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 8:
а) в ал. 1 се създава второ изречение:
„За услугите, предоставяни от общините, които обхващат дейностите във връзка
с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска
собственост, Министерският съвет, по предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройство приема наредба, с която определя:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ:
„С наредба на общинския съвет не могат да се въвеждат изисквания, процедури
и/или документи, които противоречат и/или не са съобразени с наредбата по ал. 1.“
в) създава се ал. 12:
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„(12) В производствата по този закон и подзаконовите актове по прилагането му,
общинските администрации и администрациите на райони, пред които следва да се
установят обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен регистър или на
които са необходими данни, налични в нормативно уреден публичен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и данни.
Общинските администрации и администрациите на райони, когато е необходимо за
нуждите на съответното производство, по служебен път се снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването;
5.
информация за адресна регистрация на лицата;
6.
информация за декларирани обстоятелства по реда на Закона за местните
данъци и такси”.
§ 103. В Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.;
попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87
от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от
2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15 и бр. 77 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Наименованието на закона се изменя така: „Закон за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол“.
2.
В чл. 1:
а) в ал. 1 накрая се допълва „и върху извършването на отделни сделки или
действия“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Целта на закона е да улесни и насърчи извършването на стопанската
дейност, както и извършването на отделни сделки или действия, като ограничи до
обществено оправдани граници административното регулиране и административния
контрол, осъществявани от държавните органи и от органите на местното
самоуправление“;
в) в ал. 4:
аа) в т. 1 се заличават думите „от лица, които извършват или възнамеряват да
извършват стопанска дейност“;
бб) в т. 3 се заличават думите „от лица, които извършват или възнамеряват да
извършват стопанска дейност“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) При осъществяване на административното регулиране и административния
контрол всички лица са равнопоставени независимо от формата им на собственост,
правно-организационната форма или националността“.
3.
В чл. 2, ал. 2 се заличават думите „върху стопанската дейност“.
4.
В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „на стопанската дейност“ се заличават;
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бб) в т. 1 след думите „стопанска дейност“ се добавя „или отделни сделки или
действия“;
б) в ал. 2 се заличават думите „върху стопанската дейност“;
в) в ал. 3 след думите „административен контрол“ се поставя запетая и думите
„върху стопанската дейност“ се заменят с
„предварително или последващо
уведомление“;
г) в ал. 6, изречение първо след думите „стопанска дейност“ се добавя „и/или
върху регулираните сделки или действия.“.
5.
Чл. 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска
дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за
предварително или последващо даване на уведомление - разрешителен,
удостоверителен или уведомителен режим, се установяват само със закон.
(2) Всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на
дадена стопанска дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, се
уреждат със закон. Изискванията могат да са свързани с наличие или липса на
определени обстоятелства, свързани с: регистрация на лицето като субект на стопанска
дейност; правно-организационна форма; място на осъществяване на дейност или
извършване на сделка или действие; актове за регулиране на дейност, сделка или
действие, издадени от други органи; материална, техническа, кадрова и финансова
обезпеченост и други сходни, необходими за започване и осъществяване на дейността
или извършването на сделката или действието, като определянето им се извършва при
спазване целта на този закон, съгласно чл. 1, ал. 2 и при осигуряване спазването на чл. 3
ал. 3 от него.
(3) Със закона, който урежда съответния режим се определят начините, чрез
които органът удостоверява наличието на изискванията по ал. 2, включително
необходимите документи и/или информация за удостоверяването им и изпълнението на
задълженията на органа по чл. 5, ал. 2 от този закон, или се предвижда издаването на
подзаконов нормативен акт – правилник или наредба, за определяне на начините за
удостоверяване наличието на изискванията по ал. 2, предвидени в закона, който урежда
съответния режим.
(4) Нормативните актове по ал. 3, актовете по прилагането им и/или актовете,
издадени в изпълнението им, не могат да предвиждат представяне на документи и/или
информация, които не са свързани с доказване на наличието на изискванията по ал. 2,
предвидени в закона, който урежда съответния режим. „
6.
В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „върху стопанската дейност“ се заменят с „този закон“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В административните производства по чл. 4, ал. 1 административният орган,
пред който следва да се установят обстоятелства, вписани в нормативно уреден
публичен регистър или на който са необходими данни, налични в публичен регистър,
включително регистър по този закон, приема удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни. Административният орган не може да откаже
приемане на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за
които специален закон не предвижда доказване по определен начин или с определени
средства.
7.
В чл. 6, ал.1 думите „върху стопанската дейност“ се заменят с „по този
закон“.
8.
В чл.7а:
а) алинеи 1-4 се изменят така:
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„(1) Таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането
и контрола по този закон, се определят при спазването на правила и нормативи за
определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приети с акт на
Министерския съвет.
„(2) При приемане на акта се спазва принципът, че размерът на таксата трябва
да съответства на необходимите материално-технически и административни разходи на
административния орган по издаване на акта и/или по предоставяне на услугата, както
и по упражняване на контрола по този закон.
„(3) С акта по ал. 1 се определят и:
1. видовете материално-технически и административни разходи
2. ред и начин за изчисляване на разходите;
3. правила за регламентиране на еднакви по размер такси за определена група от
едни и същи или сходни услуги;
4. правила за регламентиране на намален размер на таксите при електронно
заявяване и/или електронно предоставяне.
„(4) За отстраняване на нередовности, за предоставяне на допълнителна
информация, за изпълнение на нормативно установени задължения за информиране
или уведомяване на органа, издал акта по режима и/или за промени в обстоятелства,
които не подлежат на отразяване в съдържанието на издаден от органа акт по режима,
не се събират такси.“
9.
В чл. 10:
а) ал. 2 се изменя така:
„(2) Правата по лиценза могат да се прехвърлят и преотстъпват при условия и
ред, определени в закона, уреждащ лицензионния режим.“
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лицензът съдържа:
1. Наименование на органа, който го издава;
2. Идентификационни данни за търговската регистрация на лицето: ЕИК,
БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България - друг аналогичен номер;
3. Срок на действие;
4. Вид на дейност, която ще се извършва;
5. Дата на издаване.“
(5) Законът, който урежда лицензионен режим може да поставя изискване за
посочване на друг вид обстоятелства в обхвата на съдържанието на лиценза.“
10.
В чл. 11, ал. 1:
а) в т. 2 след думата „издаване“ се поставя запетая и се добавя прехвърляне“
б) създава се т. 3:
„3. случаите, в които лицето уведомява органа, издал лиценза за определени
обстоятелства, включително за предварителни или последващи промени в
обстоятелства относно изискванията по чл. 4, ал. 2; при установяване обхвата на
случаите се спазва целта на този закон и се осигурява спазването на чл. 3, ал. 3, чл. 4,
ал. 3 и ал. 4 и чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от него и чл. 2 от Закона за електронното управление.“
11.
В чл. 15:
а) в ал. 1:
аа) в изречение първо думите „и му издава удостоверение за вписването“ се
заменят с „и, при поискване от лицето, му издава удостоверение за вписването“;
бб) в изречение трето думите „и издаване на удостоверение“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Вписването в регистъра е условие за започването и законосъобразното
извършване на съответната стопанска дейност освен ако специалният закон, уреждащ
режима, не предвижда друго. В тези случаи се прилага чл. 28, ал. 1 и 2, като
започването и извършването на съответната стопанска дейност е законосъобразно. В
случаите на мълчаливо съгласие регистриращият орган е длъжен да извърши служебно
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вписване в регистъра по ал. 1 в 3 –дневен срок от настъпване на мълчаливото съгласие.
Вписването може да се извърши и след изтичане на този срок, въз основа на писмено
уведомление на лицето, като органът е длъжен да го извърши в 3 – дневен срок от
уведомяването.“ .
в) в ал. 3 думите „и издаването на удостоверение по ал. 1“ се заличават;
г) създава се ал. 7:
„(7) При издаване на удостоверение за вписването се прилагат съответно чл. 10,
ал. 4 и ал. 5. “
12.
В чл. 16, ал. 1 се създава т. 4:
„4. случаите, в които лицето уведомява органа, извършил регистрацията за
определени обстоятелства, включително за предварителни или последващи промени в
обстоятелства относно изискванията по чл. 4, ал. 2; при установяване обхвата на
случаите се спазва целта на този закон и се осигурява спазването на чл. 3, ал. 3, чл. 4,
ал. 3 и 4 и чл. 5, ал. 2 и 3 от него и чл. 2 от Закона за електронното управление.“
13.
В чл. 24:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешение за извършването на отделна сделка или действие е необходимо
само когато извършването на тази сделка или действие поражда повишен риск за
националната сигурност или обществения ред в Република България, за личните или за
имуществените права на гражданите или на юридическите лица, или за околната среда.
Разрешението може да се изисква както за извършване на отделна сделка или действие
от лице, което извършва или възнамерява да извършва стопанска дейност, така и за
извършване на отделни сделки или действия, които не са свързани с извършване на
стопанска дейност.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) При издаването на разрешение за отделна сделка или действие се прилагат
съответно чл. 10, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 11, чл. 12, 13, 19, 20, 21 и 22.“
14.
В чл. 25:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Удостоверение за отделна сделка или действие е необходимо само когато
извършването им поражда риск за националната сигурност или обществения ред в
Република България, за личните или за имуществените права на гражданите или на
юридическите лица, или за околната среда. Удостоверението може да се изисква както
за извършване на отделна сделка или действие от лице, което извършва или
възнамерява да извършва стопанска дейност, така и за извършване на отделни сделки
или действия, които не са свързани с извършвана стопанска дейност.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) При издаването на удостоверение за извършване на отделна сделка или
действие се прилагат съответно разпоредбите на чл. 14, чл. 15, ал. 7, чл. 16, ал. 1, т. 4 и
чл. 16, ал. 2 и чл. 17.“
15.
В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) При издаването на разрешение и на удостоверение за извършване на
еднократни сделки или действия се прилага мълчаливо съгласие, освен ако
приложимоста му е изключена със специалния закон, уреждащ режима.“
16.
В § 1 точка 1 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„1. Понятията „Административен орган“ и „Административна услуга“, по
смисъла на този закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния
кодекс.“;
17.
Параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби се отменя.
18.
В приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 се създава т. 44:
„44. Дейности по отглеждане и опазване на животнински видове в зоолгически
градини.“
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§ 104. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.;
попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр.
48 от 1993 г. бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 79 от 1996 г.
бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр.
68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и
38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и
43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г.,
бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г.,бр. 12, 14, 31,
61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 16:
а) досегашният текст става ал. 1 ;
б) създава се ал. 2:
„(2) По отношение на услугите, свързани с дейностите по използване на хумуса,
рекултивацията, подобряването на земите и приемането на рекултивираните площи
наредбата по ал. 1 определя и:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“
2.
В чл. 20а:
а) в ал. 2, изречение първо навсякъде думите „30 – дневен“ се заменят с „14 –
дневен“;
б) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение първо:
„Непроизнасянето в срок на комисията по ал. чл. 17, ал. 1 се смята за мълчалив
отказ.“;
бб) досегашният текст става изречение второ.
3. В чл. 25, ал. 1:
а) досегашният текст става изречение първо и в него думите „след представяне
на документ, удостоверяващ плащане“ се заменят с думите „при заплащане на“
б) създава се изречение второ:
„От лицето се изисква представяне на документ за удостоверяване на
съответното плащане в случай че плащането не е извършено по електронен път.“.
4. В чл. 29, ал. 2 думите „номер и дата на издаване на документа за самоличност”
се заменят с „единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец”.
§ 105. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.;
попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95
и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г.,
бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98
от 2014 г. и бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, бр. 58, бр. 76 и бр. 96
от 2017 г и бр. 53, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) В производствата по този закон и подзаконовите актове по
прилагането му, органите по чл. 10, пред които следва да се установят обстоятелства,
вписани в нормативно уреден публичен регистър или на които са необходими данни,
налични в нормативно уреден публичен регистър, приемат удостоверяването на
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обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и данни. Органите по чл.
10, когато е необходимо за нуждите на съответното производство, по служебен път се
снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация и/или удостоверения за наличие или липса на задължения
към държавата и общините;
5.
издадени актове и/или информация за проведени процедури по реда на
този закон и на Закона за биологичното разнообразие”.
2.
В чл. 85, ал. 5 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в искането и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняването им.”.
3.
В чл. 90 се създава ал. 3:
„(3) По отношение на услугите, извършвани в процеса на екологична оценка
наредбата по ал. 1 определя и:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“
4.
В чл. 93, ал. 6 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в искането и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняването им.”.
5.
В чл. 96, ал. 6 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в искането и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняването им.”.
6.
В чл. 101 се създава ал. 3:
„(3) По отношение на услугите, извършвани в процеса на ОВОС наредбата по ал.
1 определя и:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“
6.
В чл. 102:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
113 / 164

„(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
7.
В чл. 112, ал. 6, изречение първо думите „на хартиен и електронен
носител” се заменят с „хартиен или електронен“;
8.
В чл. 119 ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. съдържанието и формата на заявленията за издаване на комплексни
разрешителни, документи, които заявителят следва да представи при заявяване,
образци на издаваните комплексни разрешителни и основополагащи принципи и
правила за определяне на вътрешните процедури по издаването на разрешителните;“.
9.
В чл. 129:
а) в ал. 1 накрая на текста се добавя „при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“
в) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават ал. 4, 5 и 6.
§ 106. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр.
54 от 1974 г., изм. и доп. бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45
от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006
г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г
и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
Чл. 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози
в селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и
пътищата, се допуска след издаване на разрешение по реда на този закон.
(2) Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар се
дава от кмета, въз основа на писмено искане, съдържащо описание на:
1.
засегнатите насаждения;
2.
поземления имот, в който се намират насажденията;
3.
правата на заявителя върху поземления имот и насажденията.
(3) Разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя
над 1 декар се дава от кмета на общината или овластено от него длъжностно лице от
общинската администрация въз основа на писмено искане, съдържащо реквизитите по
ал. 2.
(4) Разрешенията по ал. 2 и ал. 3 за поземлени имоти - собственост на
гражданите и на организациите, се издават след установяване от компетентния орган,
че насажденията не се ползват с особена закрила. Отказът да се даде разрешение по ал.
2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред кмета на
общината в 7-дневен срок от съобщението.
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(5) В разрешенията по ал. 2 и ал. 3 се включва разпореждане за маркиране на
дървесината с общинска горска марка по чл. 207 от Закона за горите и за издаване на
превозен билет за транспортиране на дървесината по чл. 211, ал. 4 от Закона за горите.
За издаване на разрешенията по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 се заплаща такса.
(6) При издаване на разрешенията по ал. 2 и ал. 3 компетентният орган
осигурява служебно за нуждите на съответното производство:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването.
(7) За услугите, които обхващат дейностите по разрешаване отсичането и
изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските земи и по
границите между тях, както и покрай водните течения и пътищата и за издаване на
разрешенията по ал. 2 и ал. 3, Министерският съвет, по предложение на министъра на
земеделието, храните и горите приема наредба, с която определя:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“
(8) За издадените разрешения по ал. 1 и 2 се води публичен електронен регистър
от Министерство на земеделието, храните и горите при спазване на изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол, в които информацията се вписва от органа издал акта. Редът за водене на
регистъра се определя с наредба на министъра на замеделието, храните и горите.
(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 7или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 107. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г.,
бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014
г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 10
и 20 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4а, ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
2. В чл. 11 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
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които следва да се установят обстоятелства, вписани в единния автоматизиран регистър
или на които са необходими данни, налични в единния автоматизиран регистър,
приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“.
2. В чл. 16 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
3. В чл. 17:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „придружено от следните документи“ се заменят с
„което съдържа“:
бб) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията и орган, който го е издал и/или номер и дата на сертификат
за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за
взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3
3. декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан“.
вв) в т. 8 думите „копия от документите, доказващи съответствие“ се заменят с
„номер, дата и издател на документите, доказващи съответствие“
гг) точка 9 се изменя така:
„9. списък на персонала, нает по трудов договор, включително квалифицирания
персонал по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7, с посочване на номер, дата и издател на диплома за
придобито в Република България образование/специалност или номер, дата и издател
на документ за признаване на придобито в чужбина образование/специалност, а ако
образованието/специалността е придобито в чужбина и не е признато в Република
България се прилага документ за придобиването му“
дд) точка 12 се изменя така:
„12. ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 13, ал. 1 са чужди граждани - документ, издаден от компетентния орган
по националното законодателство, който удостоверява, че срещу лицето няма
обвинение за умишлено престъпление от общ характер“
ее) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Обстоятелствата относно съдимостта на персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7, на
управителя, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 3,
ал. 1, както и относно липсата на обвинение за умишлено престъпление от общ
характер срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 13, ал. 1, ако са български граждани, се установяват служебно от
директора на ГДНП на МВР.”.
4. В чл.17а:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „придружено от следните документи за всяко от
лицата” се заменят с „което, за всяко от лицата, съдържа:“
бб) точка 2 се изменя така:
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„2. „За лицата – чужди граждани - документ, издаден по националното
законодателство на съответната държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма
обвинение за умишлено престъпление от общ характер;”;
в) ал. 2, изречение второ се изменя така:
„Когато лицата са български граждани, обстоятелствата дали са осъждани за
престъпление от общ характер и дали срещу тях има обвинение за умишлено
престъпление от общ характер също се проверяват служебно.“;
5. В чл. 18:
а) в основния текст думите „придружено от следните документи” се заменят с
„което съдържа:”;
б) точка 2 се изменя така:
„2. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията и органът, който го е издал и/или номер и дата на
сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена
установка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3;”;
6. В чл. 23, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
7. В чл. 37:
а) в основния текст думите „придружено от следните документи” се заменят с
„което съдържа”;
б) в т. 1 след „документацията” се добавя и „информацията”;
в) точка 3 се изменя така:
„3. Списък на персонала по чл. 36, ал. 1, нает по трудов договор, съдържащ и
информация за номер, дата и издател на документа за придобита квалификация на
всяко от лицата, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2, както и информацията и
документацията по т. 5-7 за всяко от лицата;”;
г) точка 6 се изменя така:
„6. ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 35, ал. 1 са чужди граждани - документ, издаден от компетентните органи
на съответната държава, който удостоверява, че срещу лицето няма обвинение за
умишлено престъпление от общ характер; за българските граждани това обстоятелство
се проверява служебно;”;
д) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
8. В чл. 41, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
9. В чл. 58, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „което обстоятелство
за български граждани се проверява служебно ”.
10. В чл. 61:
а) в ал. 2:
аа) точка 1 се отменя;
бб) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
б) в ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. ако лицето е чужд гражданин - документ по националното законодателство на
съответната държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено
престъпление от общ характер; за българските граждани това обстоятелство се
проверява служебно.”;11. В чл. 62:а) в основния текст думите „придружено от следните
документи“ се заменят с „което съдържа“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
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„1. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията и орган, който го е издал;
2. декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;“
г) в т. 4 думите „копие от свидетелство за придобита правоспособност“ се заменят
с „номер, дата и издател на свидетелство за придобита правоспособност“;
д) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”.
12. В чл. 64, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
13. В чл. 65:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „придружено от следните документи“ се заменят с
„което съдържа“;
бб) в т. 1 след „документите“ се добавя „и информацията“;
вв) в т. 2 думите „копие от свидетелство за придобита правоспособност“ се
заменят с „номер, дата и издател на свидетелство за придобита правоспособност“;
гг) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 след думата „документацията“ се добавя „и информацията“ ;
бб) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
14. В чл. 70, ал. 2 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
15. В чл. 76, ал. 4, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не
е извършено по електронен път”.
16. В чл. 77, ал. 4 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
17. В чл. 78:
а) в ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 2, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
18. В чл. 78а, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
19. В чл. 79:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;б) в ал. 2: аа) основният текст се изменя така:„Заявлението на
лицата по ал. 1, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях съдържа:“
бб) точки 1 и 2 се изменят така: „1. номер и дата на издаване на разрешение за
ползване или на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се
изисква съгласно Закона за устройство на територията и орган, който го е издал; 2.
декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в зависимост от вида
му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;“
вв) точка 5 се изменя така:
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„5. списък на персонала по ал. 3, нает по трудов договор, съдържащ и информация
за номер, дата и издател на документа за придобита квалификация съгласно
изискванията на ал. 4 и документацията и информацията по чл. 61, ал. 4 за всяко от тези
лица.”.
20. В чл. 80:
а) в ал. 3:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. списък на персонала по ал. 1, т. 2 - 4, нает по трудов договор, съдържащ и
информация за номер, дата и издател на документа за придобита квалификация
съгласно изискванията на ал. 2 и документацията и информацията по чл. 61, ал. 4 за
всяко от тези лица.”;
бб) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
б) в ал. 5, т. 3 накрая се поставя запетая и се добав: „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
21. В чл. 81:
а) в ал. 1, т. 4, в края на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”;б) в ал. 3:
аа) основният текст се изменя така: „Заявлението по ал. 2 съдържа:“
бб) създава се нова т. 1:
„ 1. основанието за издаване на разрешението;“
вв) точка 2 се изменя така:
„2. списък на персонала, назначен по трудово правоотношение и копие от договор
за гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство
в съответната организация;“
22. В чл. 81а:
а) в ал. 3:
аа) в основния текст думите „придружено от“ се заменят с „което съдържа“;
бб) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията и органът, който го издал“
3. декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан“;
гг) в т. 6 думите „документ за правоспособност“ се заменят с „номер и дата на
документ за правоспособност“ ;
дд) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”.
23. В чл. 86, ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.24. В чл. 101:
а) в основния текст след думата „придружено от следните документи” се заменят
с „което съдържа:”;
б) в т. 3 думите „удостоверение за годност“ се заменят с „номер и дата на
удостоверение за годност“;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”.
24. В чл. 108, ал. 4 накраясе поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
25. В чл. 112, ал. 2:
а) в основния текст думите „придружено от“ се заменят с „което съдържа“;
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б) в т. 3 думите „удостоверение за годност“ се заменят с „номер и дата на
удостоверение за годност“;
в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”.
26. В чл. 115, ал. 3, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”.
27. В чл. 116, ал. 4 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
28. В чл. 120а, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
29. В чл. 121, ал. 2:
а) в основния текст думите „придружено от следните документи“ се заменят с
„което съдържа“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. когато лицето по ал. 1 няма разрешение за съхранение - декларация, че
разполага със собствен или нает обект, в която се посочват индивидуализиращи данни
за документа за собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи
на вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан;“
в) в т. 7 думите „удостоверение за годност“ се заменят с „номер и дата на
удостоверение за годност“;
г) в т. 11 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”.
30. В чл. 122, ал. 2, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”.
31. В чл. 126, ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”.
32. В чл. 126б, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя„когато плащането не е
извършено по електронен път”.
33. В чл. 128, ал. 2, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”.
33. В чл. 135, ал. 1:
а) в основния текст думите „придружено от“ се заменят с „което съдържа“;
б) в т. 2 думите „документ, удостоверяващ квалификацията“ се заменят с „номер и
дата на документ, удостоверяващ квалификацията“ ;
в) точка 6 се изменя така:
„6. за управителя, управителите или членовете на управителните органи на лицето
по чл. 133, ал. 1, ако са чужди граждани - документ по националното законодателство
на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено
престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява
служебно;“.
34. В чл. 139, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
§ 108. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и доп.,
бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34
и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 50 и
105 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г. и бр. 65 от 2018 г.) в чл. 27 се създава ал. 8:
„(8) Вписването на обстоятелствата по чл. 26, ал. 3, т. 9 и т. 10 се извършва
служебно незабавно след вписването на съответното обстоятелство в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.”
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§ 109. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
(обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп. бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101
от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103
от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 77 и 98 от 2018 г.) в чл. 141 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така
„5. срещу тях няма обвинение умишлено престъпление от общ характер;“.
2. В ал. 7 думата „Обстоятелството“ се заменя с „Обстоятелствата“ и след
думите „ал. 1, т. 4“ се добавя „ и т. 5“.
§ 110. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г., изм., бр. 24 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 26:
а) в ал. 1 след „търговския регистър” се добавя „и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел”;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Преди вписването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел Агенцията по вписванията извършва служебна проверка за издадения
на дружеството лиценз в публичния регистър, който се поддържа от Комисията за
финансов надзор, съгласно Закона за Комисията за финансов надзор.”.
2. В чл. 164, ал. 1 думите „след като й е представен лицензът, издаден от
комисията” се заменят със „след като извърши служебна проверка за издадения на
дружеството лиценз в публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов
надзор.”;
3. В чл. 213, ал. 2 думите „след като й бъде представен издаденият от комисията
лиценз” заменят с „след като извърши служебна проверка за издадения на дружеството
лиценз в публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов надзор.”.
4. Чл. 287 ал. 1 се изменя така:
„(1) С назначаването на квестор всички правомощия на надзорния и на
управителния съвет, съответно на съвета на директорите на лицето по чл. 285, ал. 1, се
преустановяват, с изключение на правото им да обжалват решението, включително и
решението за отнемане на лиценза, в съда. Преустановените правомощия се
упражняват от квестора, доколкото в акта на назначаването му не са предвидени
ограничения. Квесторът взема всички необходими мерки за защита на интересите на
инвеститорите.”
§ 111. В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (обн., ДВ,
бр. 27 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45,
66 и 68 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 36 от
2008 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а (1) Патентно ведомство води публичен регистър на представители по
индустриална собственост по чл. 3 при спазване на изискванията на изискванята на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра или на които са
необходими данни, налични в него, приемат удостоверяването на обстоятелствата и
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данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.“
2.
В чл. 5а се създава ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 1
или на които са необходими данни, налични в тях, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
3.
В чл. 24, ал. 10 накрая на изречение второ се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път”.
4.
В чл. 35, ал. 2 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя
„когато съответното плащане не е извършено по електронен път”.
5.
В чл. 46, ал. 2, изречение първо се изменя така:
„Когато при подаване на заявката за патент не са заплатени таксите по чл. 35, ал.
2, на заявителя се предоставя тримесечен срок за заплащането на тези такси“.
6.
В чл. 46в, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. по молба на заявителя, придружена с документ за платена такса, когато
плащането не е извършено по електронен път, публикацията за заявката е извършена
преди изтичането на този срок.“
7.
В чл. 56:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
8.
В чл. 67, ал. 2, изречение трето след думите „документ за платени такси”,
се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
9.
В чл. 75:
а) в ал. 1, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
10.
В чл. 76, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път”.
§ 112. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94
от 2005 г., бр. 30, 36, 37 и 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61
и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014
г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 20 се създава нова ал. 11:
„(11) Регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 се водят при спазване на изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол. Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в специализираните карти и
регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 или на които са необходими данни, налични в тях, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
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искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2. В чл. 21, ал. 4 думите „срок за тяхното отстраняване“ се заменят с
„едномесечен срок за тяхното отстраняване“.
3. Чл. 22г:
а) в ал. 7, т. 1 думите „влязло в сила решение по ОВОС“ се заменят с „номер,
дата и издател на влязло в сила решение по ОВОС“;
б) в ал. 8 думите „срок за отстраняването“ се заменят с „30 – дневен срок за
отстраняването“;
в) в ал. 10, т. 2 думите „удостоверено с документа по ал. 7, т. 1, който е издаден
от съответния компетентен орган” се заменят със „за което е налице влязло в сила
решение по ОВОС, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда, или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, като това
обстоятелство се проверява служебно в публичния регистър въз основа на посочените
по ал. 7, т. 1 данни.”;
4. В чл. 22д:
а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
б) ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документ, удостоверяващ, че кандидатът е упълномощен от лице,
притежаващо права за търсене и проучване или за проучване, или за добив на подземни
богатства;”;
в) в ал. 2 думите „срок за отстраняването“ се заменят с „30 – дневен срок за
отстраняването“;
г) в ал. 4, т. 2 думите „удостоверено с документа по чл. 22г, ал. 7, т. 1, който е
издаден от съответния компетентен орган” се заменят със „за което е налице влязло в
сила решение по ОВОС, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда, или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, като това
обстоятелство се проверява служебно в публичния регистър въз основа на посочените
по чл. 22г, ал. 7, т. 1 данни”;
д) в ал. 4 се създава т. 4:
„4. кандидатът или упълномощилото го лице има права за търсене и проучване
или за проучване, или за добив на подземни богатства.”
5. В чл. 46:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато участникът е
чуждестранно лице, като търговците, вписани в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел посочват своя ЕИК номер;”;
бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като за лицата, вписани в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел това
изискване се прилага, ако те не са заявили за обявяване своите годишни финансови
отчети;”.
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „който не може да бъде пократък от 10 работни дни”.
6. В чл. 48:
а) в ал. 1 се добавя изречение второ:
„Предложението може да се подава и по електронен път, при условия,
определени в конкурсната документация.”;
б) в ал. 2:
аа) създава се ново изречение второ:
„Предложенията могат да се подава и по електронен път, при условия,
определени в тръжната документация.”;
бб) досегашното изречение второ става съответно изречение трето.
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§ 113. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ.,
бр. 58 от 1998 г., изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24
от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г. бр. 16, 36, 43 и 100 от
2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58
и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г.) чл. 7 се изменя така:
„Чл.7. (1) Към Министерството на земеделието, храните и горите се създава и
поддържа публичен електронен регистър на земеделските стопани. Регистърът се води
при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(2) На регистрация в регистъра на земеделските стопани подлежат юридически
лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват
земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.
Регистрацията се извършва в областната дирекция „Земеделие“ по постоянния адрес на
физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице,
въз основа на подадени анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския
стопанин, които съдържат:
1. посочване на всички имоти, за които лицата имат регистрирано правно
основание за ползване съгласно чл. 41;
2. при вписване на имоти в регулация лицата декларират, че имат право да ги
ползват като посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан се представят представят. Ако не
подлежи на вписване се представя документи правното основание за ползване.
3. когато земеделските стопани отглеждат животни се прилага опис на номерата
на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2 и опис на
животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния
ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект.
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа идентификационни данни за земеделските
стопани, данни за извършваната от тях дейност и/или за използваните от тях
земеделски площи, определени с наредба на Министъра на земеделието, храните и
горите.
(4) Вписванията в регистъра на земеделските стопани се извършват от
областната дирекция „Земеделие“, като редът за воденето му се определя с наредбата
по ал. 3.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 114. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003
г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41
от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) ал. 11 се изменя така:
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„(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на
издадените разрешения по ал. 1. Регистърът се води при при спазване на изискванията
на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол. Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра или на които са
необходими данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на обстоятелствата
и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.“;
2. В чл. 10 се създава ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“;
3. В чл. 29, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. данни за адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на имота,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър“;.
4. В чл. 52, ал. 2, т. 1 думите „документ, издаден от ИАСАС“ се заменят с
„номер, дата и наименование на документ, издаден от ИАСАС“.
§ 115. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93
от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г.,
бр. 81 и 95 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1.
В чл. 20, ал. 1 се създава т. 11:
„11. при предоставянето на обществени и административни услуги и в
отношенията си с потребителите на пощенски услуги да извършва административно
обслужване,
при
спазване
на
принципите,
предвидени
в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”
2. В чл. 43:
а) в ал. 2:
аа) точки 1, 5 и 7 се отменят;
бб) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията изисква по служебен път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за
съответното лице“.
3.
В чл. 47, ал. 2в основния текст се заличават думите „от представените от
заявителя документи“.
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4.
В чл. 47а, ал. 1 се заличават думите „с писмо с известие за доставяне
(обратна разписка)“.
5.
В чл. 48, ал. 6 думите „в 10-дневен срок“ се заменят с „в срок 10 работни
дни“.
6.
В чл. 48а, ал. 8 думите „в 10-дневен срок“ се заменят с „в срок 10 работни
дни“.
7.
В чл. 50:
а) в ал. 3 накрая се добавя „и се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“.
б) създава се алинея 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
8. В чл. 59:
а) в ал. 2 т. 1 се отменя;
б) в ал. 4 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок 10 работни дни“;
в) в ал. 5 се създават изречения второ и трето: „Регистърът се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол, който се публикува на страницата на комисията в интернет.
Административните
органи,
лицата,
осъществяващи
публични
функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“;
г) в ал. 8 накрая на изречение второ се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”;
д) в ал. 9 думите „приложен документ за“ се заличават.
9. В чл. 100б, ал. 2 думите „чл. 20, ал. 1, т. 2, т. 7 и 8“ се заменят с „чл. 20, ал. 1,
т. 2, т. 7, 8 и т. 11 “.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 34:
„34. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 116. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр.
105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82
и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016
г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 56, 77 и 92 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 22:
а) алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато за лицата, кандидатстващи за правна помощ не могат да бъдат
удостоверени обстоятелствата по ал. 1, НБПП формира преценката си за предоставяне
на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с
документи от съответните компетентни органи и с декларация от лицето – за
имущественото и здравословното му състояние, и съобразно определения за страната
размер на линията на бедност.”;
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„(4) Националното бюро за правна помощ, в срок до 3 – дни от сезиране,
служебно събира информацията по ал. 2 и 3 и се снабдява с необходимите документи
от съответните компетентни органи по електронен път“.
2. В чл. 25, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„В случаите по чл. 21, т. 1 и 2 решението за предоставяне на правна помощ се
взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок от снабдяването по служебен път със
съответната заповед, съдебно решение или удостоверение по чл. 22, ал. 2 от съответния
компетентен орган.
§ 117. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр.
79 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24 и 92 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 28, ал. 1 след думите „и в съответствие с нормативните актове” се
поставя запетая и се добавя „включително при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията”.
2. В чл. 141:
а) в ал. 3 след думите „воденето на” се добавя „публичен”;
б) създава се ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 3 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 3, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
3. В чл. 229 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в информационния регистър по ал.
1 или на които са необходими данни, налични в информационния регистър по ал. 1,
приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“.
4. В чл. 231, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. списък на обучителите с приложени професионални автобиографии,
съдържащ данни за номер, дата и издател на документи за образование
и
квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат
обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите;“
5. В чл. 242 ал. 2 се изменя така:
„(2) Производството за одобряване на промяната по ал. 1 започва по заявление
на лицето по чл. 230, към което се прилагат списък на новите обучители по програмата
с приложени професионални автобиографии, съдържащ данни за номер, дата и издател
на документи за придобито образование и квалификация, декларации, удостоверяващи
съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко три референции за
всеки от обучителите.“
127 / 164

6. В чл. 251, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително контрол
за спазване на чл. 28“.
7. В чл. 264 ал. 3 и 4се заличават.
8. Създава се чл. 264а:
„Чл. 264а (1) При установяване на нарушения министърът на образованието и
науката, съответно началникът на регионалното управление на образованието или
оправомощени от тях длъжностни лица дават задължителни предписания и определят
срок за изпълнението им. Задължителните предписания трябва да са придружени с
методически указания за изпълнението им.
(2) Задължителните предписания по ал. 1 могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
9. В чл. 345:
а) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Регистърът по ал. 1, т. 3 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
10. В чл. 351, ал. 1 думите „чл. 264, ал. 3“ се заменят с „чл. 264а“.
§ 118. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ,
бр. 13 от 2008 г., изм. и доп., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от
2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г. и бр. 80 от 2015 г., бр. 27 и 59 от 2016 г., бр.
85 от 2017 г. и бр. 91 от 2018 г.) в чл. 77, ал. 2, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя
„когато плащането не е извършено по електронен път.
§ 119. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от
2013 г. и бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и бр. 85 от 2017 г. и бр. 17 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.19, ал. 2, т. 2 думите „нотариално заверено копие“ се заменят с „номер и
дата“ и след думата „съответно“ се добавя „заверено копие от сертификат за
акредитация, издаден“.
2. В чл. 20, ал. 3 т. 2 се отменя.
3. В чл. 21 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Министърът на земеделието, храните и горите води и поддържа публичен
електронен регистър на издадените разшрения при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 7 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
4. В чл. 55в:
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а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на
производители, асоциации на такива организации и междубраншови организации в
сектора на млякото и млечните продукти се вписват в публичен регистър, който се води
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
5. В чл.55д:
а) в ал. 4 се създава второ изречение:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”.
б) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
§ 120. В Закона за промишления дизайн (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. и
доп., бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и
бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 35 от 2010 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 32, ал. 1, т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
2.
В чл. 36:
а) в изречение първо думите „е приложен документ за платени такси за
заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията“ се заменят със „са
платени таксите за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията“
б) изречение второ се изменя така:
„Когато се установи неплащане на такса, на заявителя се предоставя
едномесечен срок за отстраняване на този недостатък“;
3.
В чл. 39, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не
е извършено по електронен път”.
4.
В чл. 43, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не
е извършено по електронен път”.
5.
В чл. 43а, ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) За всяка жалба се проверява дали е спазен срокът по чл. 42, ал. 1 и дали е
платена такса по чл. 43, ал. 3.
(2) За всяко искане се проверява дали е платена такса по чл. 43, ал. 3 и дали е
налице правен интерес, когато това се изисква.
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(3) Когато не е платена такса по жалбата или искането или в искането не е
обоснован правният интерес, на заявителя, съответно на молителя се предоставя
едномесечен срок за отстраняване на недостатъците.“
6.
В чл. 46, изречение второ се изменя така:
„Искането не се уважава, когато за него не е платена съответната такса.“
7.
В чл. 48а, ал. 1, изречение второ се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
8.
Чл. 48б се изменя така:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Искане за публикация на регистрацията се подава от притежателя на
дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно
приоритетната дата, като към датата на подаването му се заплаща таксата за
публикация, а при множествена заявка – се заплащат допълнителни такси съобразно
броя на дизайните.
(2) Когато при подаване на искането не платена съответната такса, на
притежателя се предоставя едномесечен срок за нейното заплащане, който е в рамките
на срока по чл. 48а, ал. 1.“
§ 121. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г.,
бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.;
изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от
2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от
2017 г. и бр. 7 и 92 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18 се създава ал. 2:
„(2) Институциите по ал. 1 осъществяват дейността си в съответствие с
нормативните актове, включително са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с лицата, които обучават и образоват, да
извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”;
2. В чл. 42:
а) в т. 10 след думата „поддържа” се добавя „публичен електронен” като накрая
се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол“;
б) в т. 11 след думата „поддържа” се добавя „публичен електронен”;
3. В чл. 49а, ал. 3 се отменя.
4. В чл. 49б:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“
бб) точки 2 и 3 се отменят;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ на
лицата, регистрирани в регистър БУЛСТАТ. Юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, представят
удостоверение за актуално състояние издадено от съответния окръжен съд;”;
гг) точка 7 се изменя така:
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„7. декларация, че заявителят разполага с материално-техническа база, в която
ще се извършва професионално обучение или дейността по професионално
ориентиране, като в декларацията се посочват индивидуализиращи данни за документа
за собственост или ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан;”;
дд) точка 8 се отменя;
ее) точка 9 се изменя така:
„9. „справка за преподавателския състав, с посочване на номер, дата и издател на
документите за завършено образование и професионална квалификация за всеки от
преподавателите, към която се прилагат декларации за съгласие;”;
жж) в т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
б) създава се нова ал. 7:
„(7) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 и/или ал. 13 Националната
агенция за професионално образование и обучение изпраща по служебен ред искане до
съответните компетентни органи за извършване на проверка за удостоверяване
съответствието на материалната база със здравните изисквания и с изискванията за
пожарна и аварийна безопасност. В 10 дневен срок от постъпване на искането
компетентните органи извършват съвместна проверка и издават становище за
съответствие, което в същия срок изпращат служебно на Националната агенция за
професионално образование и обучение. Проверка на място се прави, ако базата не е
проверявана или не е вписана в публичен регистър на обектите с обществено
предназначение. Когато компетентните органи не се произнесат в установения 10
дневен срок, се приема, че становището им е положително.
в) създава се нова ал. 8:
„(8) В случаите, когато се установи, че не са спазени нормативните изисквания,
компетентните органи, в 10 – дневния срок по ал. 7, дават предписания и определят
подходящ срок за отстраняването им и уведомяват заявителя и Националната агенция
за професионално образование и обучение. След отстраняване на несъответствията
заявителят уведомява писмено Националната агенция за професионално образование и
обучение, която уведомява съответните компетентни органи за извършване на повторна
проверка по реда на ал. 4. Повторната проверка се извършва до 5 дни от уведомяването
от заявителя на Националната агенция за професионално образование и обучение.
г) досегашната ал. 7 става съответно ал. 9 и в нея основният текст се изменя
така:
„(9) При положителен резултат от проверката по ал. 5 и положително становище
за съответствието на материалната база със здравните изисквания и с изискванията за
пожарна и аварийна безопасност се прави оценка за възможността на заявителя да
извършва обучение за всяка от професиите, посочени в заявлението, относно
съответствието на:“
д) досегашните ал. 8 – 10 стават съответно ал. 10 – 12;
е) досегашната ал. 11 става ал. 13 и се изменя така:
(13) Лицата, на които е издадена лицензия, може да подават писмено заявление
за добавяне на нови професии и специалности, което съдържа:
1. формуляр по образец;
2. документация за професионално обучение - учебни планове и учебни
програми за обучение по професиите, съгласно чл. 13;
3. декларация, че заявителят разполага с материално-техническа база, в която ще
се извършва професионално обучение или дейността по професионално ориентиране,
като посочва индивидуализиращи данни за документа за собственост или ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;”;
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4. ако материалната база е вписана в публичен регистър на обектите с
обществено предназначение - регистрационен номер на вписване и орган, извършил
вписването;
5. справка за преподавателския състав, с посочване на номер, дата и издател на
документите за завършено образование и професионална квалификация на всеки от
преподавателите, към която се прилагат декларации за съгласие.”;
6. В чл. 49в, ал. 1, изречение второ сред думите „определени в този закон” се
поставя точка и думите „и в правилника за дейността на Националната агенция за
професионално образование и обучение” се заличават;
ж) досегашните ал. 12-16 стават съответно ал. 14-18.
6. В чл. 49в, ал. 1, изречение второ след думите „определени в този закон” се
поставя точка и думите „и в правилника за дейността на Националната агенция за
професионално образование и обучение” се заличават.
7. В чл. 50:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „ който се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол”;
б) създава се ал. 5:
„(5) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по чл. 42,
т. 10 и т. 11 и чл. 50, ал. 1 или на които са необходими данни, налични в посочените
публични регистри, приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с
писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация
или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от
заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистрите
обстоятелства и данни.”;
8. В чл. 51, ал. 1 се създава т. 10а:
„10а. осъществява контрола за изпълнение на задълженията, свързани с
административното обслужване по отношение на институциите по чл. 18, ал. 1“.
9. В чл. 69:
а) в ал. 3:
аа) точка 1 се изменя така:
„т.1. документи, свързани с данни за юридически лица с нестопанска цел, които
не са пререгистрирани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията - копие на удостоверение за актуално състояние;”;
бб) в т. 2:
ааа) буква „б” се изменя така:
„б) декларация от директора, удостоверяваща съгласието за работа в
професионалния колеж, придружена с документи, удостоверяващи здравословното
състояние на директора, съгласно изискванията на чл. 23г., ал. 5, информация за номер,
дата и издател на дипломата за завършено висше образование, както и свидетелство за
съдимост на лицата, които не са български граждани, издадено от компетентен орган
съгласно националното им законодателство; гражданите на други държави членки и
чужденците с разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване
посочват номера и датата на документа, удостоверяващ правото им на пребиваване в
Република България или посочват ЛНЧ, ако имат такъв;”;
ббб) буква „в” се изменя така:
„в) справка за преподавателския състав, към която се прилагат професионална
автобиография и се посочват на номер, дата и издател на документите за завършено
образование и професионална квалификация на преподавателите“
вв) точка 3 се изменя така:
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„3. ако материалната база е вписана в публичен регистър на обектите с
обществено предназначение - регистрационен номер на вписване и орган, извършил
вписването;“;
гг) точка 5 се изменя така:
„5. декларация, че заявителят разполага с материално-техническа база, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;”;
дд) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
б) създава се ал. 5:
„(5) Удостоверяване на съответствието на материалната база със здравните
изисквания и с изискванията за пожарна и аварийна безопасност се извършва по реда
на 49б, ал. 7 и 8.”;
10. В чл. 71, ал. 1 думите „едномесечен срок” се заменят с „14 дневен срок”;
11. В чл. 83 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Регистърът по ал. 1, т. 2 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.;
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”;
12. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 11:
„11. Понятията „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла
на този закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§ 122. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от
2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19,
39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98
от 2014 г. и бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и от 2016 г., бр. 11, бр. 89 и 96
от 2017 г. и бр. 31 и 80 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 18 се създават ал. 6 и 7:
„(6) При отношение на услугите, извършвани във връзка със специалното
ползване и при издаване на разрешенията това, наредбата по ал. 1 определя и:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“
(7) При издаване на разрешенията по чл. ал. 1 компетентният орган осигурява
служебно за нуждите на съответното производство:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
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2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването;
5.
издадени актове и/или информация за проведени процедури по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава втора от Закона за
биологичното разнообразие;
6.
информация и/или удостоверения за наличие или липса на задължения към
държавата и общините;
7.
становища, съгласувания и/или документи от други административни
органи, необходими за нуждите на съответното производство.”.
2. В чл. 26, ал. 4 се изменя така:
„При издаване на разрешения по ал. 1 и 2 компетентните органи прилагат чл. 18,
ал. 7.“
§ 123. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г.,
бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70,
80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и
99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17, 27 от 2013 г.; бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от
2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44 и 77
от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 105, ал. 6 т. 1 се изменя така:
„ 1. документ за актуалната регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентния орган -за лицата, регистрирани в друга държава;“
2.
В чл. 111, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. учредителен акт – за лицата, регистрирани в друга държава;
2. документ за актуалната регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентния орган -за лицата, регистрирани в друга държава;“
3.
В чл. 112, ал. 2 думите „7-дневен срок“ се заменят с „срок от 10 работни
дни“.
4.
В чл. 125к:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 124. В Закона за развитието на академичния състав на Република
България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г. и
бр. 30 от 2018 г.) се правят следните изменения идопълнения:
1.
В чл. 2а се създава ал. 11:
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„(11) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2. В чл. 19:
а) основният текст става ал. 1 и в него думите „молба за допускане и следните
документи“ се заменят със „заявление за допускане, което съдържа:“
аа) в т. 2 думата „диплом“ се заменя с „номер, дата и издател на диплом“
бб в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „на лицето в случай че не е
български гражданин“.
б) създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български
граждани се установява служебно.“
§ 125. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от
2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г., бр. 59 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 3 след думите „Закона за електронното управление“ се поставя запетая и
се добавя „Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.
2. В чл. 11, ал. 4 т. 5 се отменя.
§ 126. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г. и бр. 27 и 57 от 2018 г.) в чл. 11, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 127. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г.; бр. 102 от
2008 г.; бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 17 и 58 от
2015 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) В и К операторите са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с потребителите, да извършват
административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
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Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”.
2. В чл. 17, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако същите
са заявени за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел ”.
3. В чл. 21:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. спазването на задълженията по чл. 2, ал. 4”;
б) в ал. 4 след думите „В и К услугите” се добавя „и административните услуги”.
4. В чл. 37, ал. 1 думите „Член на управителен орган“ се заменят с „В и К
оператор, член на управителен орган“ и думата „глоба“ се заменя с „ „имуществена
санкция или глоба“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби в ал. 1 се създава т. 8:
„8. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този закон
имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 128. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
(oбн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,бр. 14, 79
и 88 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1.
В чл. 24:
а) ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. срещу тях няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер“
б) създава се ал. 7:
„(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 5 се установява служебно от назначаващия
орган.“
2.
В чл. 59:
а) ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. срещу тях няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер“
б) създава се ал. 7:
„(7) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно от назначаващия
орган.“
§ 129. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71
от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г.,
бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102
от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98
от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 16 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Регистрите по ал. 1, т. 1, т. 1 - 6 и т. 8 и 9 се водят при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 1, т. 1, т. 1 - 6 и
т. 8 и 9 или на които са необходими данни, налични в тях, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистрие обстоятелства и данни“.
136 / 164

2.
В чл. 21в:
а) в ал. 2 т. 5 се отменя;
б) в ал. 4:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за чуждестранни юридически лица - съдебно удостоверение или съответен
на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която
участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност,
не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация; за
регистрирани в България юридически лица и еднолични търговци се посочва ЕИК”;
бб) точка 5 се отменя;
в) в ал. 5, т. 1 думите „свидетелства за правоспособност“ се заменят с „списък с
имена, единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец и номер и
дата на издаване на свидетелства за правоспособност“.
3.
В чл. 25а, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. декларация, че заявителят разполага с обект държавна, общинска или частна
собственост, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване,
в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан.“
4.
Чл. 25в, ал. 3:
а) досегашният текст става изречение първо и в него думите „трябва да
представят в ИАРА удостоверение за регистрация на животновъден обект“ се заменят с
„трябва да извършат регистрация на животновъден обект“;
б) създава се изречение второ:
„ИАРА служебно извършва проверка за регистрацията на животновъден обект в
БАБХ.“
5.
В чл. 40, ал. 6 т. 4 се изменя така:
„4. номер, дата и издател на диплома за висше образование, степен „магистър“ в
областта на хидробиологията, зоологията или екологията или номер, дата и издател на
документ за признаване на придобито в чужбина образование, а ако образованието е
придобито в чужбина и не е признато в Република България се прилага документ за
придобиването му“
6.
В чл. 46а, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. декларация, че заявителят разполага с право да ползва обекта, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.”.
§ 130. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм.и
доп. бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 61 от
2015 г., бр. 54 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „в случай че не са български
граждани“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български
граждани се установява служебно.“
§ 131. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.,
ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46
и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г., бр. 64 от 1993 г., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г.,
бр. 45 и 57 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. бр. 79 от 1996 г., бр. 103 от 1996 г.,бр. 104 от
1996 г., бр. 15 от 1997 г.,бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998
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г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г.,
бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от
2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12,
14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и, бр. 42, 55 и 77 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 34:
а) изречение второ се изменя така:
„За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква
информация от Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, или от
регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по
местонахождението на имотите, съответно официален документ или справка от
службата по геодезия, картография и кадастър.“;
б) създава се изречение трето: „Обстоятелства, свързани с гражданското
състояние на лицата и/или с наследяване, се установяват от кмета на общината по
служебен път.”
2.
Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. В производствата по този закон и подзаконовите актове по прилагането
му, органите по поземлената собственост, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен регистър или на които са
необходими данни, налични в нормативно уреден публичен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и данни.
Органите по поземлената собственост, когато е необходимо за нуждите на съответното
производство, по служебен път се снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването”.
§ 132. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от
2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7, 17, 77 и
91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се създава ал. 5:
„(5) При отпускане, изплащане, изменяне, спиране, възобновяване и
прекратяване на социални помощи от лицата се изисква да декларират в подаденото
заявление-декларация на обстоятелствата по ал. 2, без да представят документи за
тяхното установяване, като органът служебно проверява обстоятелствата.“
2. В чл. 18 се създава нова ал. 7:
„(7) Лицата по ал. 1, които извършват социални услуги, включително при
възлагане на управлението на социални услуги по реда на чл. 18а, ал. 3, са длъжни, при
предоставянето на обществени и административни услуги и в отношенията си с
потребителите на услугите, да извършват административно обслужване, при спазване
на принципите, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за
администрацията, в Закона за електронното управление и на правилата и стандартите за
138 / 164

административното обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по
чл. 5а от Закона за администрацията.”;
3. В чл. 18б:
а) в ал. 7 думите „прилагат и съответните документи, които ги доказват” се
заменят с „в случаите по ал. 2 прилагат и съответните документи, които ги доказват“;
б) създават се ал. 8 и 9:
„(8) Регистърът по чл. 18, ал. 2 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.;
(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по чл. 18,
ал. 2 или на които са необходими данни, налични в публичния регистър по чл. 18, ал. 2,
приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни”.
4. Чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на труда и социалната политика:
а) упражнява цялостен контрол по спазването на този закон и на другите
нормативни актове в областта на социалното подпомагане;
б) упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4 от Закона за администрацията
по отношение на лицата, които извършват социални услуги.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 13:
„13. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 133. В Закона за стоковите борси и тържища (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.;
изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,
бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010
г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 85 и 103 от
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1, изречение първо думата „регистри“ се заменя с „публични електронни
регистри“;
б) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Регистрите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се водят при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.”;
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 1
или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”;
в) досегашните ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал. 4 и ал. 5.
2. В чл. 14:
а) в ал. 2, изречение второ се изменя така:
„Заявлението съдържа:“
б) в ал. 5:
аа) в основния текст изречение второ се изменя така:
139 / 164

„Заявлението съдържа:”;
бб) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията и орган, който го е издал;
3. декларация, че заявителят разполага със собствена или наета материална база,
в която ще се извършва дейността, с посочени:
а) данни за адрес, номер по действащ план или идентификатор за обекта,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
б) индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;
в) описание с информация за местата и начина на предлагане на съответните
видове стоки и стокови групи;”;
вв) точка 5 се изменя така:
„5. декларация за спазване на изискванията на ал. 6 към територията, на която е
организирано стоковото тържище.”;
в) в ал. 7:
аа) в основния текст изречение второ се изменя така: „Заявлението съдържа:”;
бб) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. декларация, удостоверяваща пригодността на площите и материалната база
на пазара на производителите за търговия със съответните стоки и стокови групи, с
посочени идентификационни данни на документи, издадени от компететните органи,
ако е приложимо;
3. декларация, че заявителят разполага със собствена или наета материална база,
в която ще се извършва дейността, с посочени:
а) данни за адрес, номер по действащ план или идентификатор за обекта,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
б) индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е вписан;
в) описание с информация за местата и начина на предлагане на съответните
видове стоки и стокови групи;”;
г) алинея 9 се изменя така:
„(9) Комисията извършва служебна проверка в публичните регистри или изисква
служебно от съответните компетентни органи данни и информация, необходими за
издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса, за регистриране на
стоково тържище или на пазар на производителите, както следва:
1. в Агенцията по вписванията - относно актуалното правно състояние на
заявителя; устройствения акт на заявителя съобразно вида на търговеца и данни за
внесения капитал съгласно изискванията на чл. 23;
2. от Българската агенция по безопасност на храните – относно наличието на
регистрация по Закона за храните, в случай че документи за това не са приложени към
заявлението за регистрация на стоково тържище или на пазар на производителите;
3. от компетентните структури на Министерството на вътрешните работи –
относно спазването на изискванията на пожарната и аварийната безопасност, в случай
че документи за това не са приложени към заявлението за стоково тържище или на
пазар на производителите. Ако заявителя не разполага с документи за пожарната и
аварийната безопасност, може да декларира това обстоятелство в подаденото
заявление, като в този случай комисията, в 3 – дневен срок от подаване на заявлението,
уведомява съответните компетентни органи, които в срок до 10 дни от уведомяването
извършат проверка и в същия срок изпращат на комисията становище за спазването на
изискванията на пожарната и аварийната безопасност. Когато компетентните органи не
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уведомят комисията в посочения срок се приема, че становището им е положително и
материалната база отговаря на съответните изисквания”.
4. от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, или ако районът е без
одобрена кадастрална карта – от съответната община – относно застроителния и
регулационен план за територията на съответния обект, предназначен за стоково
тържище или пазар на производителите.”
д) създава се ал. 14:
„(14) Заявлението по ал. 2, ал. 5 и ал. 7 се подава в писмена форма или по
електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, с усъвършенстван
електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи,
или с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №
910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции
на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“ на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното
управление.”
3. В чл. 15, ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „освен в
случаите, когато промяната е вписана в търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията”.
4. В чл. 20, ал. 1 след думите „стоковата борса” се поставя запетая и се добавя „с
изключение на правото да обжалват решението за отнемане на лиценза”;
5. В чл. 21б, ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„Уведомлението по ал. 1 съдържа:“
б) точка 1 се изменя така:
„1. декларация, че заявителят разполага със собствен или нает търговски обект, в
който ще се извършва дейността, в която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан;”;
в) точка 2 се отменя;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията изисква служебно:
1. от Българската агенция по безопасност на храните информация за
обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона за храните, в случаите, когато в
търговския обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с храни;
2. от компетентните структури на Министерството на вътрешните работи (ГД
Пожарна безопасност и защита на населението) – относно спазването на изискванията
на пожарната и аварийната безопасност, в случай че документи за това не са приложени
към заявлението за стоково тържище или на пазар на производителите. Ако лицето не
разполага с документи за пожарната и аварийната безопасност, може да декларира това
обстоятелство в подаденото заявление, като в този случай комисията, в 3 – дневен срок
от подаване на уведомлението, уведомява съответните компетентни органи, които в
срок до 10 дни от уведомяването извършат проверка и в същия срок изпращат на
комисията становище за спазването на изискванията на пожарната и аварийната
безопасност. Когато компетентните органи не уведомят комисията в посочения срок се
приема, че становището им е положително и материалната база отговаря на
съответните изисквания”.
д) създава се ал. 6:
„(6) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път,
подписано с усъвършенстван електронен подпис, с усъвършенстван електронен подпис,
основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или с квалифициран
електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
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Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.”
6. В чл. 21в, ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „освен в
случаите, когато промяната е вписана в търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.”.
7. Чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Вписването в регистъра на брокер, осъществяващ дейност на стокова борса,
се извършва въз основа на служебна справка за съдимости и писмено заявление до
комисията, което трябва да съдържа:
1. три имена, ЕГН или ЛНЧ и адрес на заявителя“;
2. „номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиване;
3. данни за организатора, провел курса за обучение за брокерска дейност на
стокова борса.“
§ 134. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр.
74, 95 и 97 от 2016 г., бр. 88 и 97 от 2017 г. и бр. 15, 22 и 98 от 2018 г.) в чл. 25 ал. 3 се
изменя така:
„(3) Във финансовите отчети се посочват имената на лицата по ал. 2. Печат на
предприятието и печат на счетоводното предприятие се поставя, само ако това се
изисква от друг, специален закон.“
§ 135. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр.
69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45,
81, 82 и 93 от 2011 г., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г.,
бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр.
13, 14, 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 68, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиването му“.
2. В чл. 181, ал. 4 т. 2 и 3:
„2. номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование;
3. номер, дата и издател на удостоверение за придобита юридическа
правоспособност;“
3. В чл. 296:
а) в основния текст след думите „Министерството на правосъдието” се добавя
„писмено заявление, което съдържа:”;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. три имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец,
постоянния или настоящия си адрес, а когато същият е в чужбина – адрес в Република
България, които служи за определяне на съдебния район за разпределяне на стажант юриста;”
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„2. номер, дата и издател на диплома или уверение за завършено висше
образование по специалността „Право”, а в случаите на придобито висше образование в
чужбина – номер, дата и издател на документ за признаване;”
г) точка 4 се отменя;
д) в т. 5 думите „копие от удостоверението” се заменят с „номер, дата и издател
на документ“;
е) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „в случаите, в които кандидатът за
стажант – юрист е избрал при кой да проведе професионалния си стаж“.
4. В чл. 297, ал. 1, изречение първо думите „в чийто съдебен район е
постоянният му адрес“ се заменят с „в чийто съдебен район е постоянният или
настоящиятму адрес“.
5. Създава се нов чл. 297а:
„Чл. 297а (1) В Министерството на правосъдието се създава и поддържа
публичен електронен регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност.
(2) Лицата се впиват служебно в 7 дневен срок от успешно полагане на изпит за
придобиване на юридическа правоспособност.
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6. Досегашният чл. 297а става съответно чл. 297б.
7. В чл. 360м ал. 1 се изменя така:
„(1). Органите на съдебната власт са длъжни да обменят автоматизирано и по
електронен път електронни документи с лицата, осъществяващи публични функции, с
организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи, както
и да им предоставят вътрешни електронни административни услуги, съгласно Закона за
електронното управление.“
§ 136. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в
България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм. и доп., бр. 8 от 2011 г., бр. 37 от 2015 г., бр.
14 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21:
а) в ал. 3:
аа) основният текст се изменя така:
„Заявлението съдържа:“
бб) в т. 1 думите „копие от диплома“ се заменят с „номер, дата и издател на
диплома“
вв) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в случай че лицата не са
български граждани“.
б) в ал. 5 се създава изречение второ:
„Обстоятелствата относно съдимостта и образованието на лицата, които са
български граждани се установява служебно.“
2. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
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съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 137. В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн.,
ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г.,бр. 13 и 71 от 2008
г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г.) в чл. 31 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 3:
а) Основният текст се изменя така:
„Зявлението съдържа:“
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. номер, дата и издател на диплома за завършено висше образование с
придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от
професионално направление „Фармация“ и професионална квалификация „магистърфармацевт“ или номер, дата и издател на документ за признаване;“
2. номер, дата и издател на документ за придобита специалност или за научна
степен - при наличие на такива;“
в) точка 4 се отменя;
г в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „за чужди граждани“.
2.) Създава се нова ал. 5:
„(5) Обстоятелствата относно съдимостта, образованието, и наложените
наказания при подновяване на членство на лицата, които са български граждани се
установява служебно.“
§ 138. В Закона за съсловната организация на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.,
изм. и доп. бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г.,
бр. 98 и 101 от 2010 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 91 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) в ал. 2 думите „диплома за специалност“ се заменят с „номер, дата и издател
на диплома за придобито висше образование и на диплома за специалности или за
научна степен - при наличие на такава“ ;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявлението по ал. 2 съдържа: документ, удостоверяващ местоработата и
стажа на лицето; справка от списъка по чл. 185 от Закона за здравето за обстоятелствата
по чл. 192 и 193 от Закона за здравето; номер, дата и издател на разрешение за
дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужденци.“
в) създава се ал. 5:
„(5) Обстоятелствата относно съдимостта, образованието и наложените
наказания при подновяване на членство на лицата, които са български граждани се
установява служебно.“
§ 139. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по
дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и
85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 13 и 102 от 2008 г., бр. 101 от 2009 г., бр.
98 и 101 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32:
а) в ал. 3:
аа) основният текст се изменя така:
„Заявлението за вписване съдържа:“
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бб) в т. 1 преди думите „диплома за завършено“ се заменят с „номер, дата и
издател на диплома за завършено“ ;
вв) в т. 3 думите „диплома за завършено“ се заменят с „номер, дата и издател на
диплома за завършено“;
гг) точка 5 се отменя;
дд) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „в случай че лицата не са
български граждани“.
б) създава се ал. 5:
„(5) Обстоятелствата относно съдимостта, образованието и наложените
наказания при подновяване на членство на лицата, които са български граждани се
установява служебно.“
§ 140. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн.,
ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 7 и 27 от 2018
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Регистрите по ал. 2, т. 3, буква „а“ и „б“ се водят при спазване изискванията
на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.“
б) създава се ал. 5:
„(5) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 2, т. 3 или на
които са необходими данни, налични в регистрите по ал. 2, т. 3, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”;
в) досегашната ал. 4 става съответно ал. 6.
2. В чл. 39, ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„Заявлението за участие в конкурса съдържа:“
б) точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, или ЕГН/ЛНЧ
и адрес, когато кандидатът е физическо лице;“
в) в т. 2 накрая се поставя запетая и се допълва „като за търговците, вписани в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел това
изискване се прилага, ако годишните финансови отчети не са заявени за обявяване;”
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
3. В чл. 40 се създава ал. 5:
„(5) Заявлението за участие в конкурса може да се подава и по електронен път,
при условия, определени в конкурсната документация”.
4. В чл. 47, изречение трето се изменя така:
„Комисията изисква отстраняването им в срок, не по-кратък от 10 работни дни”.
§ 141. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86
от 1999 г., изм. и доп. бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и
105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от
2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от
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2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г. и бр. 12 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1.
Създава се чл. 5а:
„5а (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за образование,
квалификация, наличие на актове за регулиране на дейност, сделка или действие,
издадени от други органи и /или материална обезпеченост при издаването на лицензии,
извършването на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения, подаване на
уведомления, както и при предоставяне на административни услуги по реда на този
закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя
документи, като посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни
данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на документ за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“;
4. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
5. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(2) Заявленията за извършване на лицензии и регистрации, издаване на
разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“
2.
В чл. 34а:
а) създават се ал. 12 и 13:
„(12) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор поддържа
публичен регистър на издадените по ал. 1 лицензи, при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.
(13) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
3.
Създава се чл. 36б:
„Чл. 36б (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор създава и
поддържа публичен регистър на лицата по чл. 36, при спазване изискванията на Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
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производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 142. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм. и доп. бр. 68 и 109
от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58,
85 и 96 от 2017 г. и бр. 37, 77 и 86 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1.
В чл. 66, ал. 1 думите „двумесечен срок“ се заменят с „14-дневен срок“.
2.
В чл. 113, ал. 1 се създава т. 4:
„4. Разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект по чл. 3,
ал. 2, т. 1 и т. 3, в който ще се извършва хотелиерство.“
3.
В чл. 129:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1:
ааа) буква „е“ се изменя така:
„е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай ще че е
извършва хотелиерство, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт,
том и година и служба по вписванията, в която е вписан;“
ббб) създава се буква „ж“
„ж) номер, дата и орган на издаване на разрешение за ползване или на документ
за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията или номер, дата и издател на разрешение за ползване на
повърхностен воден обект и на свидетелство за годност - за заведенията за хранене и
развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега
плавателни съдове“
бб) в т. 2:
ааа) буква „а“ се изменя така:
„а) в случай че лицето ще извършва туристическа дейност – хотелиерство копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, ако
същият не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;“
ббб) буква „б“ се отменя;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е
различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан.“
бб) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на обекта, ако същият не е собствен и не
подлежи на вписване;“
в) в ал. 3:
аа) в т. 1, буква „г“ се изменя така:
„г) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай ще че е
извършва хотелиерство, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт,
том и година и служба по вписванията, в която е вписан;“
бб) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) в случай че лицето ще извършва туристическа дейност – хотелиерство -копие
от документа за ползване на обекта, ако същият не подлежи на вписване;“
д) създава се ал. 6:
„(6) Съответния категоризиращ орган или оправомощено от него длъжностно
лице мотивирано отказва катагоризация, когато лицето не отговаря на изискванията на
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чл. 113 или не е приложило към заявлението-декларация необходимите документи,
съгласно изискванията на ал. 1 – 5.“
4.
В чл. 130:
а) в ал. 1:
аа) досегашният текст става изречение първо и думите „14-дневен срок“ се
заменят със „7-дневен срок“;
бб) създава се изречение второ:
„При непроизнасяне в посочения срок е налице мълчаливо съгласие за
откриване на процедурата по категоризиране на туристическия обект, като временното
удостоверение за откритата процедура по категоризиране се счита за издадено и лицата
по чл. 129 могат да извършват туристическа дейност в обекта.“.
б) в ал. 6, т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „в случай, че лицето не
отговаря на изискванията на чл. 113 или не е представило документ, съгласно чл. 129.“
5.
В чл. 140, ал. 2:
а) в т. 1:
аа) буква „г“ се изменя така:
„г) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват
индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му, а ако
същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан;“
бб) създава се буква „з“:
„з) номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;“
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на помещенията, ако същият не подлежи на
вписване;
бб) буква „б“ се отменя.
6.
В чл. 141, ал. 2 се създава изречение второ:
„При непроизнасяне в срок от 20 дни от подаване на заявлението е налице
мълчаливо съгласие за откриване на процедурата по сетифициране на обекта, като
временното удостоверение за откритата процедура по сетифициране се счита за
издадено.“
7.
В чл. 166:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на туризма се води и поддържа Национален
туристически регистър, при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол, който съдържа
информация за:“
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 143. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн.,
ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г.,
бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70
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от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и
109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр.
50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и
103 от 2017 г. и бр. 17 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. декларация, че заявителят разполага правното основание за ползването на
земеделските земи, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан; ако документът
не подлежи на вписване се представя копие от същия.“
б) в ал. 6:
аа) създава се изречение първо:
„Регистърът по ал. 2 се води при спазване на изисвканията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.“
бб) досегашният текст става изречение второ;
в) създава се ал. 7:
„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
2. В чл. 16а, ал. 1, т. 2, изречение първо се изменя така:
„Декларация, че лицето по чл. 16 разполага обект и/или съоръжение за
съхраняване на изкупения тютюн, в която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан; ако
документът не подлежи на вписване се представя копие от същия.“
3. В чл. 29 се създават ал. 3- 7:
„(3) Регистрация се извършва на основание подадено уведомление до директора
на Агенция „Митници” от притежателя на правото върху търговската марка на
тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в
Република България, за което се представят съответните пълномощни.
(4) За наличието на правото върху марка, получено по силата на лицензионен
договор за изключителна лицензия, се представя и декларация от получателя на
правото.
(5) Срокът за отстраняване на непълноти и/или нередовности и/или за
предоставяне на допълнителни документи и/или информация по подаденото
уведомление е 14 дни.
(6) Директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице издава
удостоверение за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена в 14-дневен
срок от постъпване на уведомлението по ал. 3. В случаите по ал. 5 удостоверение се
издава в 14-дневен срок от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите и/или
предоставяне на допълнителните документи и/или информация.
(7) Директорът на Агенция „Митници” или оправомощено от него лице може да
прекрати регистрацията на продажна цена на тютюнево изделие, когато бъде
установено, че тя е извършена въз основа на представена невярна информация от
уведомителя или при нарушаване изискванията на този закон. В случаите, когато
притежателят на търговска марка оттегли пълномощно от упълномощено лице,
съответната регистрация се прекратява.”;
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4. В ал. 37, ал. 1:
а) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако годишните финансови
отчети не са заявени за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
б) в т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
§ 144. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от
2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.; бр. 8 и бр. 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 26 и 43 от 2016 г.; бр. 88 от 2017 г. и, бр. 21 от 2018 г.) в
чл. 44 се създава ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
§ 145. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г., изм.
и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; бр. 105 от
2016 г.; бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г. и бр. 53, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 45 се създават ал. 11 и 12:
„(11) Регистрите по ал. 1 се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административня контрол.
(12) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 1 или на които
са необходими данни, налични в регистрите, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
2. В чл. 68 се създава т. 10:
„10. адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на
площадката/площадките, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър“
3. В чл. 69:
а) в ал. 1:
аа) точки 6 и 9 се отменят;
бб) точка 10 се изменя така:
„10. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан. Ако документът не подлежи на вписване се представя
копие от същия;“
б) алинея 9 се изменя така:
„(9) В 3-дневен срок от постъпване на заявлението, органът по чл. 67 проверява
дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път:
1. информация за липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
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2. документ за местоположението на площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1 - извадка от влязъл в сила устройствен план или
от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията
на чл. 38, ал. 1;
б) за всички останали площадки - извадка от влязъл в сила подробен устройствен
план;
3. хигиенно заключение за спазване на здравните изисквания, издадено от
регионална здравна инспекция (РЗИ) - за лицата, извършващи дейности с опасни
отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на
територията на съответната инспекция; когато дейностите се извършват на териториите
на повече от една РЗИ, хигиенното заключение се издава от директора на всяка РЗИ
поотделно, за дейностите, извършвани на територията на съответната инспекция.
Хигиенното заключение се издава в 14-дневен срок от постъпване на искането и в
същия срок се изпраща служебно на РИОСВ. Когато РЗИ не се произнесе в
установения срок, се приема, че становището е положително и обекът отговаря на
съответните изисквания.“
4. В чл. 71, ал. 2 думите „Когато удостоверението по чл. 69, ал. 9 не е
предоставено“ се заменят с думите „Когато информацията по чл. 69, ал. 9 не е
предоставена“ и думите „от получаването на удостоверението“ се заменят с думите „от
получаването й“.
5. В чл. 78:
а) в ал. 3 се създава т. 8:
„8. адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на
площадката/площадките, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър.“
б) в ал. 4:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан. Ако документът не подлежи на вписване се представя
копие от същия;“
бб) точка 5 се отменя.
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) В 3-дневен срок от постъпване на заявлението компетентният орган по ал. 5
проверява дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път:
1. информация за липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
2. документ за местоположението на площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1- извадка от влязъл в сила устройствен план или
от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията
на чл. 38, ал. 1;
б) за всички останали площадки - извадка от влязъл в сила подробен устройствен
план, освен в случаите, когато площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1. ”.
6. В чл. 81 ал. 7 се изменя така:
„(7) В тридневен срок от постъпване на заявлението компетентният орган
проверява дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път информация за
липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.“
7. В чл. 89 ал. 2 се изменя така:
„(2) В тридневен срок от постъпване на заявлението компетентният орган
проверява дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път информация за
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липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.“
§ 146. В Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 62 и 94 от
1992 г.; попр., бр. 9 от 1993 г.; бр. 90 от 1993 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр.
33 от 1998 г., бр. 9 и 34 от 2000 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г.,
бр. 44 от 2009 г.;, бр. 99 от 2009 г. и бр. 104 от 2013 г.) в чл. 2, ал. 2 думите
„декларации” се заменят с „декларация” и думите „с удостоверение от съответната
община” се се заменят със „се проверяват служебно.”.
§ 147. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и
доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от
2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82,
106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6,
17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011
г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г. и бр. 21, 28 и 55 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а (1) Регистрите на издадените актове за изработване и одобряване
на устройствени планове и на техните изменения по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5
съдържат данни най-малко за:
1. органа, издал акта;
2. наименованието, номера и датата на издаване на акта;
3. влизането на акта в сила;
4. лицето, по чието искане е издаден актът;
5. вида и обхвата на устройствения план, като:
а) в случай, че планът засяга територията на повече от едно населени места, се
посочват техните наименования;
б) в случай, че планът засяга територията на едно населено място, освен
неговото наименование се посочват засегнатите от плана поземлени имоти, в т.ч. адрес,
номер по действащ план, или, за имоти в райони с одобрена кадастрална карта идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
1. последващи изменения на плана;
2. графично изображение на акта и на одобрения план.
(2) Регистрите на издадените разрешения за строеж по чл. 3, ал. 4, чл. 4,
ал. 4 и чл. 5, ал. 5 съдържат данни най-малко за:
1.
органа, издал разрешението;
2.
наименованието, номера и датата на издаване на разрешението;
3.
влизането в сила на разрешението;
4.
възложителя на строежа;
5.
поземлените имоти, в които се реализира строежът, в т.ч. адрес, номер по
действащ план, или, за имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
6.
наименованието на строежа;
7.
последващо допълване на разрешението за строеж;
8.
графично изображение на разрешението за строеж.
(3) Регистрите на въведените в експлоатация строежи по чл. 3, ал. 4, чл. 4,
ал. 4 съдържат данни най-малко за:
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1.
органа, издал разрешението за ползване или удостоверението за
въвеждане в експлоатация на строежа;
2.
наименованието, номера и датата на издаване на разрешението за
ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация;
3.
възложителя на строежа;
4.
поземлените имоти, в които е реализиран строежът, в т.ч. адрес, номер по
действащ план, или, за имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
5.
наименованието на въведения в експлоатация строеж;
6.
графично изображение на разрешението за ползване или удостоверението
за въвеждане в експлоатация.
(4) Редът за водене на регистрите по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се
определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(5)
Административните
органи,
организациите,
предоставящи
обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебна
власт установяват служебно за нуждите на съответното производство всички
обстоятелства, вписани в регистрите по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 въз основа
на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя.“.
2.
Създава се чл. 6б:
„Чл. 6б. (1) В производствата по този закон и подзаконовите актове по
прилагането му, органите по чл. 3, чл. 4 и чл. 5 и организациите, предоставящи
обществени услуги, в това число експлоатационните дружества, пред които следва да
се установят обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен регистър или на
които са необходими данни, налични в такъв регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и данни. Органите по чл.
3, чл. 4 и чл. 5 и организациите, предоставящи обществени услуги, в това число
експлоатационните дружества, когато е необходимо за нуждите на съответното
производство, по служебен път се снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с
наследяването;
5.
информация за издадени актове и/или информация за проведени
процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава
втора от Закона за биологичното разнообразие;
6.
информация за издадени разрешителни по реда на глава четвърта от
Закона за водите.
(2) За услугите, предоставяни от органите по чл. 3, чл. 4 и чл. 5 Министерският
съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройство
приема наредба, с която определя:
6.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
7.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
8.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
9.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
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10.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите;“
3.
В чл. 39:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Промяна на предназначението на сграда или част от сграда, представляваща
обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, спортни обекти и
съоръжения или на части от тях, може да се извърши при условията и по реда на този
закон само след:
1.
писмено съгласие на съответния министър – за обекти, собственост на
държавата, общините или на предприятия с държавно или общинско участие;
2.
писмено уведомяване на съответния министър – за всички други обекти”;
б) създава се ал. 4:
„(4) Отказът по ал. 3, ал. 1 се мотивира. Непроизнасянето в едномесечен срок от
постъпването на искането се смята за мълчаливо съгласие.”
в) досегашните ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 5 и ал. 6.
4.
В чл. 56:
а) в ал. 2:
аа) изречение първо се изменя така:
„За обектите по ал. 1, въз основа на представена схема, одобрена от главния
архитект на общината се издава разрешение за поставяне по ред, определен в наредба
на министъра на регионалното развитие и благоустройството. „
бб) създава се изречение трето:
„Органът, компетентен да издаде разрешението в срок до 3 дни от постъпване на
искането за издаване на разрешението, изисква по служебен път съгласуване на
схемата. В 7-дневен срок от постъпване на искането съответния орган извършва
съгласуване, което се изпраща служебно до органа, компетентен да издаде
разрешението. Когато орагнът, отговорен за съгласуването не се произнесе в
установения срок, се приема, че схемата е съгласувана.”
б) в ал. 3 се добавят изречение второ и трето:
„В тези случаи схемата по ал. 2 се съгласува със съответното експлоатационно
дружество. Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да
издаде разрешението.”
в) в ал. 4 се добавя изречение второ:
„Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да
издаде разрешението.”.
5.
В чл. 57:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и
монументално - декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне,
издадено при условията на чл. 56 ал. 2 и по ред, установен с наредбата по чл. 56, ал. 2”.
б) в ал. 5 се добавя второ изречение:
„Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да
издаде разрешението.”
6.
Чл. 57а се изменя така:
„Чл. 57а. Органът, пред който е подадено заявлението за издаване на разрешение
по чл. 56 или чл. 57, може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности и/или
представяне на допълнителна информация. При констатиране на нередовност и/или
когато е необходима допълнителна информация, органът уведомява писмено заявителя
и предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовността и/или за
представяне на допълнителната информация. Срокът започва да тече от писменото
уведомяване на заявителя.”.
7.
Досегашният чл. 57а става сътоветно чл. 57б.
8.
В чл. 74, ал. 2:
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а) добавя се ново изречение второ: „Проверката се извършва по искане на
участник в строителството, чието качество се удостоверява с изходяща от него
декларация.”
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
9.
В чл. 124а, ал. 5 се добавят изречение второ, трето и четвърто:
„Органът, пред който е подадено искането, може да изисква само веднъж
отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителна информация. При
констатиране на нередовност и/или когато е необходима допълнителна информация,
органът уведомява писмено заявителя и предоставя срок от 20 работни дни за
отстраняване на нередовността и/или за представяне на допълнителната информация.
Срокът започва да тече от писменото уведомяване на заявителя.”.
10.
В чл. 125:
а) в ал. 6 се добавя второ изречение:
„Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да
одобри заданието.”;
б) в ал. 7:
аа) създава се ново изречение второ: „Заданието се внася в Министерството на
околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и
водите от органа, компетентен да одобри заданието.“
бб) досегашното изречение второ става изречение трето.
11.
В чл. 127, ал. 2:
а) създава се ново изречение второ: „Съгласуването се извършва служебно по
искане на органа, компетентен да одобри проекта на плана.”
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
12.
В чл. 135:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Становището по ал. 4, т. 2 се осигуряват служебно за нуждите на
съответното производството“
б) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
13.
В чл. 139 се създава нова ал. 4:
„(4) Документите по ал. 3 могат да бъдат подписани с електронен подпис
от съответните лица, без поставяне на печат, когато инвестиционният проект се изготвя
и внася за одобрение само на електронен носител.”.
14.
В чл. 141, ал. 7 се добавя второ изречение:
„Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен
да одобри инвестиционния проект.”
15.
В чл. 144, ал. 1:
а) в основния текст думата „представяне” се заменя с „преглед от компетентния
орган”;
б) в т. 3 думите „две копия от” се заличават, а след думите „на хартиен и
електронен носител” се добавя „или, по преценка на заявителя, само на електронен
носител”.
16.
В чл. 145, ал. 3 се добавя изречение второ:
„В случай, че инвестиционният проект е внесен за одобрение само на
електронен носител, одобрението му от компетентния орган се удостоверява с полагане
на електронен подпис или електронен печат”.
17.
Чл. 146:
а) създава се ал. 1:
„(1) Органът, пред който е подадено искането за одобрение на
инвестиционния проект, може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности
и/или представяне на допълнителна информация. При констатиране на нередовност
и/или когато е необходима допълнителна информация, органът уведомява писмено
заявителя и предоставя срок от 20 работни дни за отстраняване на нередовността и/или
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за представяне на допълнителната информация. Срокът започва да тече от писменото
уведомяване на заявителя.“
б) досегашният текст става ал. 2;
18.
В чл. 147, ал. 3 се добавя второ изречение:
„Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен
да одобри инвестиционния проект.”.
19.
В чл. 148:
а) в ал. 12, изречение второ след думите „Разрешението за строеж” се добавя „за
строежите по ал. 3” и се добавя трето изречение: „За строежите по ал. 2 разрешението
за премахване на засегнатата дървесна растителност се издава в рамките на
производството по издаване на разрешението за строеж”;
б) създава се ал. 14:
„(14) Органът, пред който е подадено заявлението за издаване на разрешение за
строеж, може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности и/или представяне
на допълнителна информация, като предостави на заявителя срок. При констатиране на
нередовност и/или когато е необходима допълнителна информация, органът уведомява
писмено заявителя и предоставя срок от 7 работни дни за отстраняване на
нередовността и/или за представяне на допълнителната информация. Срокът започва да
тече от писменото уведомяване на заявителя.”.
20.
В чл. 156б се създава ал. 6:
„(6) При внасяне на искането по ал. 1 качеството „възложител” се
удостоверява с изходяща от него декларация”.
21.
В чл. 159, ал. 3 се добавя изречение второ:
„При внасяне на искането качеството на вносителя се удостоверява с
изходяща от него декларация”.
22.
В чл. 166:
а) в ал. 2 се добавя второ изречение:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол.”.
б) създава се ал. 9:
„(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични
функции, организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната
власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 2
или на които са необходими данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
23.
В чл. 167, ал. 4 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в заявлението и/или когато е
необходима допълнителна информация, органът уведомява писмено заявителя и
предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовността и/или за
представяне на допълнителната информация. Срокът започва да тече от писменото
уведомяване на заявителя.“
24.
В чл. 177:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания,
когато те са необходими, възложителят подава заявление пред органа по ал. 2 или 3 за,
въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168,
ал. 6, удостоверения от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите
на техническата инфраструктура, сертификат за проектни енергийни характеристики и
декларация от възложителя за изпълнение на изискванията на чл. 175, ал. 5 и чл. 176а,
ал. 4. Органът, пред който е подадено заявлението, при необходимост осигурява
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служебно техническия паспорт на строежа и документ от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5. В случаите по чл.
151, ал.1 т. 10 след монтирането на инсталациите регистрирането им се извършва пред
органите за технически надзор.“
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Органът, пред който е подадено заявлението за въвеждане на обекта в
експлоатация, може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности и/или
представяне на допълнителна информация. При констатиране на нередовност и/или
когато е необходима допълнителна информация, органът уведомява писмено заявителя
и предоставя срок от 7 работни дни за отстраняване на нередовността и/или за
представяне на допълнителната информация. Срокът започва да тече от писменото
уведомяване на заявителя”.
25.
В чл. 192 ал. 6 се изменя така:
„(6) Цената на правото на преминаване по ал. 2 и по ал. 3 - за общински
поземлени имоти, се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на
заповедите по ал. 2 и ал. 3. Цената на правото на преминаване по ал. 3 - за държавни
поземлени имоти, се определя въз основа на оценка, извършена от независим външен
оценител, възложена и приета от областния управител и се заплаща преди издаване на
заповедта по ал. 3.“
26.
В чл. 193 ал. 8 се изменя така:
„(8) Цената на правото на преминаване по ал. 3 и ал. 4 – за общински поземлени
имоти, се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал.
3 и ал. 4. Цената на правото на преминаване по ал. 4 - за държавни поземлени имоти, се
определя въз основа на оценка, извършена от независим външен оценител, възложена и
приета от областния управител и се заплаща преди издаване на заповедта по ал. 4.“
27.
В чл. 215, ал. 2 след думите „и решенията на комисията по чл. 210, ал. 3“
се поставя запетая и се добавя „както и актовете на областния управител за приемане на
оценката по чл. 192, ал. 6 и чл. 193, ал. 8“.
§ 148. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996
г.; изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от
2000 г.; бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и
103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г.,
бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г., бр. 43 от 2016
г.; бр. 91 и 96 от 2017 г. и бр. 77 и 86 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В Министерството на младежта и спорта се води публичен електронен
регистър на лицата по ал. 1, при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 4:
„(4) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”;
2. В чл. 18:
а) в ал. 1 се добавя изречение второ:
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„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 3:
„(3) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.
§ 149. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр.
28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от
2009 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр.
20, 77, 88 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19 се създават се ал. 5 и 6:
„(5) Единният публичен регистър по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.”;
(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в единния публичен регистър по
ал. 1 или на които са необходими данни, налични в единния публичен регистър по ал. 1,
приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.”.
2. В чл. 20:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) в ал. 3, т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
3. В чл. 37, ал. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не
е извършено по електронен път”.
§ 150. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36, 54 и
100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013
г., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 16:
а) ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“
бб) създава се нова т. 1:
„1. ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел;“
вв) точка 3 се изменя така:
„3. декларация, че заявителят разполага с обект по чл. 15, ал. 1, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
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а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан“;
гг) точка 5 се изменя така:
„5. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията“;
б) в ал. 3 след думите „определя срок“ се добавя „от 10 работни дни“;
в) ал. 12 се изменя така:
(12) В случаите на мълчаливо съгласие директорът на областната дирекция по
безопасност на храните е длъжен да извърши вписване в регистъра по чл. 17 служебно
в 3-дневен срок от от настъпване на мълчаливото съгласие“. Вписването може да се
извърши и след изтичане на този срок въз основа на писмено уведомление от заявителя,
като директорът на областната дирекция по безопасност на храните го извършва в 3дневен срок от получаване на уведомлението.“
2.
В чл. 17б, ал. 4, изречение второ след думите „определя срок“ се добавя
„от 10 работни дни“.
3.
В чл. 18:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“
бб) създава се нова т. 1:
„1. „ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел;“
вв) т. 3 се изменя така:
„3. декларация, че заявителят разполага с обект по чл. чл. 15, ал. 3, 4 или 5, в
която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от
вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан“;
гг) точка 5 се изменя така:
„5. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията“;
б) в ал. 4 след думите „определя срок“ се добавя „от 10 работни дни“.
4.
В чл. 55а, ал. 3 думите „определя срок“ се добавя „от 10 работни дни“.
§ 151. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм.и, доп, бр. 54, 82 и 94
от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от
2016 г. и бр. 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 17:
а) в ал. 1 след думите „публични електронни регистри“ се поставя запетая и се
добавя „при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните електронни
регистри или на които са необходими данни, налични в публичните електронни
регистри, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.“
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2. В чл. 42, ал. 2 думите „Редът и начинът за включване на лабораториите в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8, изискванията за изпитване на игрално оборудване и
игрален софтуер “ се заменят с „Изискванията за изпитване на игрално оборудване и
игрален софтуер“.
3. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) За включване в списъка по чл. 22, т. 8 лабораториите, които
извършват изпитвания на типове, версии и модификации на игрално оборудване и
игрален софтуер на комуникационно оборудване, трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да притежават валиден сертификат за акредитация съгласно ISO/IEC 17025 за
изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно
оборудване;
2. да са от Република България, друга държава - членка на Европейския съюз,
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или
Конфедерация Швейцария;
3. да не са „свързани лица“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
(ДР) на Търговския закон (ТЗ) с производители, вносители, разпространители,
осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или игрален софтуер на
комуникационно оборудване, и с организатори на хазартни игри.
(2) ДКХ включва в списъка Българския институт по метрология.
(3) За включване на лаборатория в списъка се подава заявление до ДКХ. В
заявлението задължително се посочва обхватът на изпитванията, който може да бъде:
1. на игрално оборудване;
2. на игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. ЕИК или документ за регистрация на юридическото лице, в който се
съдържат данни за неговия законен представител, седалище и адрес на управление;
2. сертификат по ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване и/или
игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. декларация от лицето, което е законен представител на лабораторията, че
представляваното от него юридическо лице не е свързано лице по смисъла на § 1 ДР на
ТЗ с производители, вносители, разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на
игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване, и с
организатори на хазартни игри;
4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите, когато
плащането не е извършено по електронен път;
(5) Държавната комисия по хазарта разглежда заявлението и приложените
документи и се произнася с решение за включване, съответно отказ за включване, на
лабораторията в списъка, в 14 – дневен срок от подаване на заявлението.
(6) Лабораториите, включени в списъка, уведомяват ДКХ за всички промени в
обстоятелствата по ал. 3, като прилагат и актуални документи по чл. 4, удостоверяващи
промяната.
(7) Когато лаборатория, включена в списъка, престане да отговаря на
изискванията по ал. 3, ДКХ изключва лабораторията от списъка по предложение на
председателя на комисията.“
§ 152. В Закона за храните (обн., ДВ. бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., бр. 102 от
2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55
и 96 от 2006 г., бр. 31 и 51 от 2007 г., бр. 36 и, 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от
2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и . 77 от 2012 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр.14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58, 63
и. 92 от 2017 г., бр. 59 и 77 от 2018 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 12:
а) в ал. 7 думите „в 10-дневен срок“ се заменят с „в 5-дневен срок“ и след думите
„определя срок“ се добавя „от 10 работни дни“;
б) в ал. 8 думите „30-дневен срок“ се заменят с „15-дневен срок“;
в) в ал. 9 думите „15-дневен срок“ се заменят с „5-дневен срок“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 2 :
аа) в изречение първо се заличават думите „и се прилагат съответно чл. 28 и чл.
29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност“;
бб) в изречение второ след думите „производство или търговия в обекта“ се
премахва запетаята и се заличават думите „след като предварително писмено уведоми
за това съответния орган и той не се произнесе с изричен отказ в 7-дневен срок от
получаване на уведомлението“;
б) ал. 3 се отменя;
3. В чл. 22б:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) При установяване на непълноти в представените документи по ал. 1 и/или
при необходимост от представяне на допълнителна информация заявителят се
уведомява писмено в срок до 5 дни от подаване на заявлението, като му се предоставя
срок от 10 работни дни, за да отстрани установените непълноти и/или предостави
информацията. При неизпълнение в определения срок заявлението не се разглежда.“
б) създава се нова ал. 9:
„(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 8 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
в) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11;
4. В чл. 23в:
а) м ал. 8 думите „на хартиен и електронен носител“ се заличават.
б) в ал. 9 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”
5. В чл. 23е, ал. 10 думите „на хартиен и електронен носител“ се заличават.
6. В чл. 24а, ал. 3, т. 1 се отменя.
7. В чл. 37о, ал. 3, т. 2 се изменя така:
„2. декларация, че заявителят разполага с обект чл. 37н, т. 3, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му, а ако
същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан“.
§ 153. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.,
изм., бр. 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 41:
а) създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За издаване на лиценз по ал. 1 лицата подават заявление, което съдържа:
1. ЕИК на лицата, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията или еквивалентни данни на
търговците, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на
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Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. декларация, че заявителят отговаря на изискването по ал. 2, т. 4;
3. медицинско удостоверение, че съответните лица по ал. 3 не страдат от
психическо заболяване“
4. документ за внесена държавна такса, когато плащането не е извършено по
електронен път;
„(5) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4, и т. 5 се
установяват служебно.“
в) досегашните ал. 4 и 5 стават ал. 6 и ал. 7.
2. В чл. 42, изречение първо думите „по чл. 41, ал. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 41,
ал. 3, т. 3“.
3. В чл. 70:
а) в ал. 4 се създава второ изречение:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
§ 154. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.;
изм.и доп.,, бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010
г., бр. 82 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 86 и 103 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 7
ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи за платена държавна такса,
когато плащането не е извършено по електронен път, за трудов стаж и месторабота,
свидетелство за съдимост, ако кандидатът не е български гражданин, декларация по чл.
5, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6 и 7 и медицинско удостоверение“.
§ 155. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996
г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001
г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от
2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и
42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015
г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12, 58 и 85 от 2017 г. и бр. 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 9а:
а) в ал. 4 думите „в съответствие с формата и съдържанието, определени“ се
заменят с „по образец, определен“
б) в ал. 5:
аа) точка 4 се отменя;
бб) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) създава се нова ал. 6:
„(6) В деня на постъпване на заявлението Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща по служебен ред искане
до съответната регионална инспекция по околната среда и водите за становище за
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извършена проверка относно доказване съответствието на документите по ал. 5, т. 1, 2
и 3. В 7-дневен срок от постъпване на искането регионална инспекция по околната
среда и водите издава становище, което се изпраща служебно до МОСВ. Когато
съотвветната регионална инспекция по околната среда не се произнесе в установения
срок, се приема, че становището е положително.“
г) досегашните ал. 6 – 9 стават съответно ал. 7 – 10;
д) досегашната ал. 10 става ал. 11 и се изменя така:
„(11) Разрешението се издава по образец, определен в наредбата по ал. 1 и се
изпраща на заявителя в 3-дневен срок от издаването му“;
е) създават се ал. 12 и 13:
„(12) За издадените разрешения Министерството на околната среда и водите
води публичен регистър при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(13) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 12
или на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2. В чл. 9г:
а) в ал. 5, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
3. В чл. 11а:
а) създават се нови ал. 9 и 10:
„(9) За издадените разрешения Министерството на околната среда и водите води
публичен регистър при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 9 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
в) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 11 и 12.
4. В чл. 30л:
а) алинея 2 се изменя така:
(2) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол и
съдържа.”;
б) в ал. 4, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) създава се ал. 20:
„(20) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
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искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
§ 156. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37
и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г.,
бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и
103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г. и бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23,
52, 68, 70, 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г.) в чл. 24м, ал. 2, т. 3
накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”.
§ 157. Законът влиза в сила в деня на обнародването му, с изключение на:
параграфи 2, 7 и 9, които влизат в сила от 10.10.2019 г., § 15 и § 90, т. 4, 19, 23 и 43,
буква „б“ които влизат в сила на 01.01.2020 г. и § 135, т.7, който влиза в сила на
11.08.2019 г.
§ 158. Съответните министри предприемат действия за извръшването на
промени във всички заварени закони, чиито разпоредби противоречат или не
съответстват на § 103 от този закон, като внасят в Министерски съвет проект на закон
за изменение и допълнение на съответния закон, регламентиращ режима, за
привеждането му в съответствие с § 103 в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 159. Органите на местното самоуправление предприемат действия съобразно
своята компетентност за извършването на промени във всички заварени подзаконови
нормативни актове, чиито разпоредби противоречат или не съответстват на § 91, т. 1 и
§ 103 от този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. След изтичане на този срок
съответните подзаконови нормативни актове могат да се оспорват от всяко
заинтересовано лице пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
§160. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§161. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с
разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
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