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.)
……………………………………………
Преходни и заключителни разпоредби:
…………………………………………..
§ 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. и бр. 17 от 2019 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., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 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,
актуално състояние или други документи" се заличават и след думите "за АРС автобиография и" се добавя "номер, дата и издател на".
……………………………………….
§ 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
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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
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
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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;
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."
………………………………………
§ 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".
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б) създава се ал. 5:
"(5) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български граждани
се установява служебно."
………………………………………
§ 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".
………………………………………
§ 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
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни."
………………………………………
§ 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., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 58:
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"
3. В чл. 157, ал. 6 се изменя така:
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"(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.".
………………………………………
§ 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."
………………………………………
§ 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".
………………………………………
§ 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:"
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б) в ал. 5:
аа) в основния текст изречение второ се изменя така:
"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 компетентните 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;
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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 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;
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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 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 съдимост 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."
………………………………………
§ 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 2014 г., бр. 14
и 101 от 2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 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,
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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.
3.
агенция

номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
номер и дата на документ за акредитация, издаден от Изпълнителна

"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 производство,
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без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни."
§160. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат в 6месечен 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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