Предложения за изменения и допълнения на
закони в област Бизнес среда –
§ 62, 63, 70, 78, 82, 96, 101, 108, 126, 133 и 141 от проекта на Закон за изменение и
допълнение на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 62. Закон за защита на конкуренцията
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 71. (1) Искането по чл. 38, ал. 1, т. 3 трябва
да е на български език и да съдържа:
1. името/наименованието и данни за
регистрацията/единния граждански номер на
молителя и на лицето, срещу което е
оплакването;
2. адреса/седалището и адреса на управление на
молителя и на лицето, срещу което е
оплакването;
3. описание на обстоятелствата, на които се
основава искането и твърдяното нарушение;
4. в какво се състои искането;
5. доказателствата в подкрепа на искането;
6. подписа на лицето, което подава искането,
или на неговия представител;
7. документ за платена държавна такса.
(2) Искането по ал. 1 се подава по образец,
утвърден от комисията.

Чл. 71. (1) Искането по чл. 38, ал. 1, т. 3 трябва
да е на български език и да съдържа:
1. името/наименованието и данни за
регистрацията/единния граждански номер на
молителя и на лицето, срещу което е
оплакването;
2. адреса/седалището и адреса на управление на
молителя и на лицето, срещу което е
оплакването;
3. описание на обстоятелствата, на които се
основава искането и твърдяното нарушение;
4. в какво се състои искането;
5. доказателствата в подкрепа на искането;
6. подписа на лицето, което подава искането,
или на неговия представител;
7. документ за платена държавна такса, когато
плащането не е извършено по електронен път.
(2) Искането по ал. 1 се подава по образец,
утвърден от комисията.
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§ 63. Закон за защита на потребителите
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 170а. За да бъдат признати за
представителни по смисъла на чл. 170, ал. 1,
сдруженията на потребителите подават до
министъра на икономиката заявление,
придружено със:
1. съдебно решение за регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние,
издадено от съда по регистрацията;
3. документ, удостоверяващ вписването на
сдружението като сдружение за осъществяване
на общественополезна дейност в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията към министъра на
правосъдието;
4. актуален устав;
5. декларация от членовете на управителните
органи на сдружението, че отговарят на
изискванията на чл. 167, ал. 2;
6. годишен доклад за осъществяваните дейности
и за постигнатите резултати за защита на
правата и интересите на потребителите през
предходната година;
7. информация за функциониращата приемна за
предоставяне на съвети и информация на
потребителите в областен град на страната с
посочени адрес, работно време, телефони за
контакт и име на лицето, отговарящо за
приемната;
8. информация за електронния адрес на
интернет страницата на сдружението;
9. информация по чл. 170, ал. 1, т. 6 съобразно
дейностите, осъществявани от сдружението.

Чл. 170а. За да бъдат признати за
представителни по смисъла на чл. 170, ал. 1,
сдруженията на потребителите подават до
министъра на икономиката заявление, което
съдържапридружено със:
1. съдебно решение за регистрация;
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 съдудостоверение за
актуално състояние, издадено от съда по
регистрацията;
3. документ, удостоверяващ вписването на
сдружението като сдружение за осъществяване
на общественополезна дейност в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията към министъра на
правосъдието;
4. актуален устав, освен ако не е обявен в
Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел;
5. декларация от членовете на управителните
органи на сдружението, че отговарят на
изискванията на чл. 167, ал. 2;
6. годишен доклад за осъществяваните дейности
и за постигнатите резултати за защита на
правата и интересите на потребителите през
предходната година;
7. информация за функциониращата приемна за
предоставяне на съвети и информация на
потребителите в областен град на страната с
посочени адрес, работно време, телефони за
контакт и име на лицето, отговарящо за
приемната;
8. информация за електронния адрес на
интернет страницата на сдружението;
9. информация по чл. 170, ал. 1, т. 6 съобразно
дейностите, осъществявани от сдружението.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 се подават в
оригинал или заверено копие. Документите по
ал. 1, т. 6 – 9 се подписват от лицата, които
представляват организацията.

(2) Документите по ал. 1, т. 2, 4 и 5ал. 1, т. 1 – 5
се подават в оригинал или заверено копие.
Документите по ал. 1, т. 6 – 9 се подписват от
лицата, които представляват организацията.
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Съществуващ текст

Предложение за промяна

(3) Когато се установят нередовности в
представените документи, министърът на
икономиката или оправомощено от него
длъжностно лице уведомява писмено заявителя
и дава указания за отстраняването им в 14дневен срок.
(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в
срока по ал. 3, заявлението се оставя без
разглеждане.

няма промени

Чл. 181р. (1) Орган, който отговаря на
изискванията на този раздел и желае да бъде
признат за орган за АРС и включен в списъка по
чл. 181п, подава до министъра на икономиката
писмено заявление, съдържащо следната
информация:
1. наименование на органа, данни за контакт и
адрес на неговата интернет страница;
2. правноорганизационна форма (удостоверение
за регистрация, актуално състояние или други
документи), начин на финансиране,
включително информация за физическите лица,
които отговарят или участват в процедура за
АРС – автобиография и диплома за завършено
образование, тяхното възнаграждение, срока, за
който са назначени, и от кого са наети;
3. процедурни правила за работа на органа за
АРС;
4. размер на таксите за страните по спора, ако
има такива;
5. средна продължителност на процедурата за
АРС;
6. езици, на които потребителите могат да
подават жалби и на които се провежда
процедурата за АРС;
7. предмет на споровете, които попадат в
обхвата на процедурата за АРС;
8. основания, на които органът може да откаже
да разгледа спор, съгласно чл. 181г, ал. 5;
9. дали отговаря на условията и на изискванията
за орган за АРС по този раздел.

Чл. 181р. (1) Орган, който отговаря на
изискванията на този раздел и желае да бъде
признат за орган за АРС и включен в списъка по
чл. 181п, подава до министъра на икономиката
писмено заявление, съдържащо следната
информация:
1. наименование на органа, данни за контакт и
адрес на неговата интернет страница;
2. правноорганизационна форма (удостоверение
за регистрация, актуално състояние или други
документи), начин на финансиране,
включително информация за физическите лица,
които отговарят или участват в процедура за
АРС – автобиография и номер, дата и издател
на диплома за завършено образование, тяхното
възнаграждение, срока, за който са назначени, и
от кого са наети;
3. процедурни правила за работа на органа за
АРС;
4. размер на таксите за страните по спора, ако
има такива;
5. средна продължителност на процедурата за
АРС;
6. езици, на които потребителите могат да
подават жалби и на които се провежда
процедурата за АРС;
7. предмет на споровете, които попадат в
обхвата на процедурата за АРС;
8. основания, на които органът може да откаже
да разгледа спор, съгласно чл. 181г, ал. 5;
9. дали отговаря на условията и на изискванията
за орган за АРС по този раздел.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
декларация за информацията по ал. 1, т. 7,
мотивирана декларация за информацията по ал.
1, т. 9, както и други документи, съдържащи
информацията по ал. 1, които се подписват от
лицата, представляващи органа.

няма промени
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§ 70. Закон за измерванията
Съществуващ текст

Предложение за промяна
нов: 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
удостоверение за придобита квалификация;

на

3.
номер и дата на документ за
акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация";
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.

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."
Чл. 48. Лицата, които кандидатстват за
оправомощаване, подават в Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор заявление,
в което посочват вида на проверките и
средствата за измерване, за които желаят да

Чл. 48.(1) Лицата, които кандидатстват за
оправомощаване, подават в Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор заявление,
в което посочват вида на проверките и средствата
за измерване, за които желаят да бъдат
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Съществуващ текст
бъдат оправомощени.

Предложение за промяна
оправомощени. по образец, в което посочват:

1.
вида на проверките и средствата за
измерване, за които желаят да бъдат
оправомощени;
номер, дата и издател на диплома за
завършено средно професионално образование
за специалистите, които ще извършват
проверките;

2.

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;
1.4. 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;
нова: (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;
7.
сертификат за преминато обучение по
системи за управление на качеството за лицето,
определено за отговорник по качеството на
структурното звено, което извършва
проверките;
документ за платена държавна такса за преглед
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Съществуващ текст

Предложение за промяна
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."

Чл. 49. (1)Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор се
произнася по заявлението за оправомощаване в
срок до два месеца от датата на подаването му,
като уведомява заявителя.
(2)При констатиране на несъответствие с
изискванията по чл. 47 Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор писмено
уведомява заявителя и определя срок за тяхното
отстраняване, който не може да бъде по-малък
от един месец.

няма промени

нова: (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.
Чл. 67. (1) Лицата, които произвеждат бутилки,
преди започване на дейността си подават пред
Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор писмено заявление за
одобряване на идентификационен знак, който се
поставя върху бутилката.
(2) В заявлението се посочват:
1. наименованието, седалището и адресът на
управление на заявителя;
2. единният идентификационен код БУЛСТАТ;
3. видовете течности, за които са предназначени
бутилките, които заявителят произвежда;
4. местата на производство или съхраняване на
бутилките.
(3) Към заявлението по ал. 2 производителят
прилага графично изображение на избран от
него идентификационен знак. Графичното
изображение се представя на хартиен и на
магнитен или оптичен носител.
(4) Избраният от заявителя идентификационен
знак се одобрява, ако не се повтаря с вече
одобрен идентификационен знак.
(5) В 7-дневен срок от подаване на заявлението
председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор или
оправомощено от него длъжностно лице
одобрява със заповед идентификационния знак
или издава мотивиран отказ, ако не е спазено
изискването по ал. 4.

няма промени
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Съществуващ текст

Предложение за промяна

(6) Лицата, получили одобрение за
идентификационен знак по ал. 5, в 14-дневен
срок от настъпване на промяна на обстоятелство
по ал. 2 или на графичното изображение на
одобрения идентификационен знак писмено
уведомяват Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
(7) Промяна на одобреното графично
изображение се извършва по реда на ал. 2 - 5.

нова: (6) При непроизнасяне в посочения срок
по ал. 5 е налице мълчаливо съгласие и лицата
по ал. 1 могат да използват идентификационния
знак."
(67) Лицата, получили одобрение за
идентификационен знак по ал. 5, в 14-дневен
срок от настъпване на промяна на обстоятелство
по ал. 2 или на графичното изображение на
одобрения идентификационен знак писмено
уведомяват Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
(78) Промяна на одобреното графично
изображение се извършва по реда на ал. 2 - 5.

Чл. 68. (1) Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор води публичен регистър на
одобрените идентификационни знаци на
производителите на бутилки.
(2) Информация за одобрените
идентификационни знаци се публикува в
официалния бюлетин на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.

няма промени

нова: (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."
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§ 78. Закон за кооперациите
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 3. (1) Кооперацията се вписва в търговския
регистър по заявление на управителния съвет,
към което се прилагат:
1. преписи от протокола на учредителното
събрание и от устава;
2. нотариално заверени образци от подписите на
лицата, които представляват кооперацията;
3. декларации от председателя на кооперацията
и от членовете на управителния и контролния
съвет, че не са лишени от правото да заемат
ръководна, отчетническа или
материалноотговорна длъжност, както и че не се
намират помежду си в брак или родство по
права линия и не са братя и сестри;
4. свидетелство за съдимост на председателя и
на членовете на управителния и контролния
съвет.

Чл. 3. (1) Кооперацията се вписва в търговския
регистър по заявление на управителния съвет,
към което се прилагат:
1. преписи от протокола на учредителното
събрание и от устава;
2. нотариално заверени образци от подписите на
лицата, които представляват кооперацията;
3. декларации от председателя на кооперацията
и от членовете на управителния и контролния
съвет, че не са лишени от правото да заемат
ръководна, отчетническа или
материалноотговорна длъжност, както и че не се
намират помежду си в брак или родство по
права линия и не са братя и сестри;
4. свидетелство за съдимост на председателя и
на членовете на управителния и контролния
съвет, или аналогичен документ по
националното законодателство - за лицата,
които не са български граждани.

(2) На вписване в регистъра подлежат данните
по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3 (само органите), както и:
1. името и единният граждански номер на
председателя на кооперацията;
2. размерът на отговорността на членовете на
кооперацията над дяловите им вноски, когато
такава отговорност е предвидена в устава;
3. идентификационните данни за
действителните собственици и данните за
юридическите лица или други правни
образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол, съгласно изискванията на
Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(3) При сливане и при вливане на кооперации
новата кооперация или промените по чл. 37, ал.
1 се вписват в търговския регистър, след като
бъде представено съответното разрешение,
издадено от Комисията за защита на
конкуренцията, когато издаването му е
задължително, съгласно Закона за защита на
конкуренцията.
(4) Председателят на кооперацията е длъжен да
поиска вписване в регистъра на промените на
обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14дневен срок от решението на общото събрание.

няма промени

нова: (5) Обстоятелствата относно съдимостта
на лицата, които са български граждани се
установява служебно.
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§ 82. Закон за концесиите
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 158. (1) Жалбата се подава до КЗК с копие
до концедента, който е организирал
процедурата за определяне на концесионер.
(2) Жалбата трябва да е написана на български
език и да съдържа:
1. наименование на органа, до който се подава;
2. данни за жалбоподателя, когато е:
а) юридическо лице: наименование, седалище и
адрес на управление, и данни за регистрация
според регистъра, в който е вписан, ако има
такъв регистър, както и електронен адрес и/или
факс за получаване на съобщения и призовки;
б) физическо лице: име, адрес и данни за
самоличността му, както и електронен адрес
и/или факс за получаване на съобщения и
призовки;
в) група от икономически оператори –
съответните данни по буква "а" или буква "б" за
оператора, който представлява групата, или за
водещия партньор;
3. наименование и адрес, включително
електронен адрес на концедента, който е
организирал процедурата за определяне на
концесионер;
4. данни за процедурата за определяне на
концесионер и за решението, действието или
бездействието, което се обжалва;
5. твърдени нарушения, на които се основава
жалбата;
6. искане на жалбоподателя;
7. подпис на лицето, което подава жалбата, или
на неговия пълномощник.

няма промени

(3) Към жалбата се прилагат:
1. копие от обжалваното решение, когато не е
публикувано в "Официален вестник" на
Европейския съюз, в "Държавен вестник" или в
Националния концесионен регистър;
2. доказателства за спазване на срока по чл. 157,
ал. 1;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от
пълномощник;
4. документ за платена държавна такса,
определена с тарифа, одобрена от
Министерския съвет;
5. доказателство за изпращане на жалбата до
концедента;
6. други доказателства, с които жалбоподателят
разполага.

(3) Към жалбата се прилагат:
1. копие от обжалваното решение, когато не е
публикувано в "Официален вестник" на
Европейския съюз, в "Държавен вестник" или в
Националния концесионен регистър;
2. доказателства за спазване на срока по чл. 157,
ал. 1;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от
пълномощник;
4. документ за платена държавна такса,
определена с тарифа, одобрена от
Министерския съвет, когато плащането не е
извършено по електронен път.
5. доказателство за изпращане на жалбата до
концедента;
6. други доказателства, с които жалбоподателят
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Предложение за промяна
разполага.

(4) Когато жалбата не отговаря на изискванията
на ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 4, председателят на КЗК
изпраща съобщение на жалбоподателя и
определя 5-дневен срок за отстраняване на
нередовностите.

няма промени
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§ 96. Закон за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 17. (1) Агенцията води публичен регистър
на лицата с предоставена, ограничена, временно
ограничена, спряна или отнета акредитация.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. наименование - за юридическото лице или
едноличния търговец; номер и дата на
сертификата и заповедта за акредитация;
предмет, обхват и срок на валидност;
2. наименование - за юридическото лице или
едноличния търговец; номер и дата на заповедта
за ограничаване на обхвата, за временно
ограничаване на обхвата, за спиране или за
отнемане на акредитацията.
(3) Данните от регистъра се обявяват на
страницата на агенцията в Интернет.

няма промени

нова: (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.
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§ 101. Закон за обществените поръчки
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 58. (1) За доказване на липсата на основания
за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 –
свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 –
удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по
чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по
труда";
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 –
удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.

Чл. 58. (1) За доказване на липсата на основания
за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 –
свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 –
удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по
чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по
труда";
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 –
удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
(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."

(2) Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се
издава в 15-дневен срок от получаване на
искането от участника, избран за изпълнител.

(2) (Отм). Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4
се издава в 15-дневен срок от получаване на
искането от участника, избран за изпълнител.

(3) Когато участникът, избран за изпълнител, е
чуждестранно лице, той представя съответния
документ по ал. 1, издаден от компетентен
орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
(4) В случаите по ал. 3, когато в съответната
държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не
включват всички обстоятелства, участникът

няма промени
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Съществуващ текст
представя декларация, ако такава декларация
има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.
(5) Когато декларацията няма правно значение,
участникът представя официално заявление,
направено пред компетентен орган в
съответната държава.
(6) (Отм.)

Предложение за промяна

Чл. 111. (1) Възложителят може да изисква от
определения изпълнител да предостави
гаранции, които да обезпечат изпълнението на
договора и/или авансово предоставените
средства.
(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на
договора, не може да надвишава 5 на сто от
стойността му. При запазена поръчка, която се
възлага на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, гаранцията за
изпълнение на договора не може да надвишава
две на сто от стойността на договора. Гаранция
за изпълнение може да се изисква и в случай на
изменение, с което се извършват допълнителни
доставки, услуги или строителство по договора.
(3) Гаранцията, която обезпечава авансово
предоставените средства, може да е до размера
на тези средства и се освобождава до три дни
след връщане или усвояване на аванса.
(4) Предвидените гаранции и техният процент
се посочват в обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата, в
поканата за потвърждаване на интерес, в
поканата за участие в преговори или в обявата.

няма промени

(5) Гаранциите се предоставят в една от
следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(5) Гаранциите се предоставят в една от
следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка по чл. 398 от Кодекса на
застраховането, която обезпечава авансово
предоставените средства или изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.

(6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка
на трето лице – гарант.
(7) Участникът, определен за изпълнител,
избира сам формата на гаранцията за
изпълнение или за авансово предоставените
средства.
(8) Когато избраният изпълнител е обединение,
което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на

няма промени
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застраховката.
(9) Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за обществена поръчка.
(10) Когато договорът за обществена поръчка се
изпълнява на етапи, възложителят включва в
проекта на договор клауза за частично
освобождаване на гаранциите, съответно на
изпълнената част от предмета на обществената
поръчка. Когато предметът на поръчката
включва гаранционно поддържане,
възложителят определя в проекта на договор
каква част от гаранцията за изпълнение е
предназначена за обезпечаване на
гаранционното поддържане.

Предложение за промяна

Чл. 157. (1) Възложителят отстранява от участие няма промени
в процедура за възлагане на обществена поръчка
кандидат или участник:
1. който е осъден с влязла в сила присъда за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
2. който е осъден с влязла в сила присъда за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
3. за когото е налице конфликт на интереси,
който не може да бъде отстранен.
(2) Възложителят може да отстрани от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка
кандидат или участник, за когото е налице някое
от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в
производство по несъстоятелност или в
процедура по ликвидация, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е
преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно
лице – се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура съгласно
законодателството на държавата, в която е
установен;
2. има задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен
орган съгласно законодателството на държавата,
в която кандидатът или участникът е установен,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или
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задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. лишен е от правото да упражнява определена
професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението, включително за
нарушения, свързани с износа на продукти в
областта на отбраната и сигурността;
4. с влязло в сила съдебно решение е
установено, че е виновен за неизпълнение на
задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на
информацията и сигурността на доставките;
5. установено е, че е представил документ с
невярно съдържание, свързан с удостоверяване
на липсата на основания за отстраняване или на
изпълнението на критериите за подбор;
6. установено е от службите за сигурност по
смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, въз основа на
каквито и да е доказателства, включително
разузнавателни средства, че не притежава
необходимата надеждност, поради което е
налице риск от заплаха за националната
сигурност.
(3) Възложителят посочва обстоятелствата по
ал. 2 в обявлението за обществена поръчка, а
при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 10 – в поканата
за участие в преговори.
(4) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят
за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.
(5) При участие в процедура кандидатът или
участникът представя декларация за липсата на
основания за отстраняване.

Предложение за промяна

(6) За доказване на липсата на основания за
отстраняване участникът, избран за изпълнител,
представя:
1. за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 –
свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по ал. 2, т. 1 –
удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията;
3. за обстоятелството по ал. 2, т. 2 –
удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника.

(6) За доказване на липсата на основания за
отстраняване участникът, избран за изпълнител,
представя:
1. за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 –
свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по ал. 2, т. 1 –
удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията;
3. за обстоятелството по ал. 2, т. 2 –
удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника.
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
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Предложение за промяна
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.".

(7) Възложителят няма право да изисква
представянето на документите по ал. 6, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез
публичен безплатен регистър или информацията
или достъпът до нея се предоставят от
компетентния орган на възложителя по
служебен път.
(8) При прилагане на основанията за
отстраняване по ал. 1 и 2 не могат да се
прилагат мерките за доказване на надеждност
по чл. 56.

няма промени
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§ 108. Закон за особените залози
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 27. (1) Вписване и заличаване се извършват
въз основа на заявление по образец. Образците
на заявления се утвърждават от изпълнителния
директор на агенцията.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. данни за заявителя;
2. подлежащите на вписване обстоятелства;
3. съгласие за вписването;
4. декларация за истинността на заявените
обстоятелства;
5. подпис на заявителя.
(3) Вписване може да се заяви от:
1. длъжника, залогодателя, съответно от
заложния кредитор – в случаите на учредяване
на залог по този закон;
2. купувача и продавача по договор за продажба
със запазване на собствеността до изплащане на
цената;
3. ползвателя и лизингодателя по договор за
лизинг;
4. друго лице в предвидените по закон случаи.
(4) Към заявлението за вписване на
обстоятелства по чл. 26, ал. 1 се прилага
договорът за особен залог, съответно договорът
за продажба със запазване на собствеността до
изплащане на цената или договорът за лизинг, и
писмено съгласие за вписването с нотариална
заверка на подписа на залогодателя, съответно
на купувача на изплащане или на ползвателя.
(5) Към искането за вписване на обстоятелства
по чл. 26, ал. 2 се прилага документ за
извършената сделка, както и:
1. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 1 – писменото
съгласие с нотариална заверка на подписа на
заложния кредитор, продавача или
лизингодателя;
2. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 2 – официален
документ, удостоверяващ удовлетворяването на
заложния кредитор, съответно на продавача или
лизингодателя, или тяхно писмено
потвърждение с нотариална заверка на подписа;
3. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 3 – писменото
съгласие с нотариална заверка на подписа на
залогодателя.
(6) Заличаването на вписания по реда на този
закон залог, договор за продажба със запазване
на собствеността до изплащане на цената или
договор за лизинг става въз основа на
писменото съгласие на заложния кредитор,
съответно на продавача на изплащане или на
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лизингодателя с нотариална заверка на подписа,
или въз основа на влязъл в сила съдебен акт, с
който се постановява заличаването.
(7) Вписването и заличаването се заявяват
лично или от адвокат с изрично пълномощно за
извършване на съответното вписване или
заличаване.

Предложение за промяна

нова: (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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§ 126. Закон за регистър БУЛСТАТ
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 11. (1)Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата
по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8, ал. 2 и 3 съобразно своя
статут представят:
1. препис от съдебно решение или друг
документ, както следва:
а) юридическите лица – акт за създаването им и
акт, определящ лицето, което ги управлява
и/или представлява;
б) търговските представителства на
чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за
насърчаване на инвестициите – документ за
регистрация в Българската търговскопромишлена палата;
в) чуждестранните юридически лица по чл. 3,
ал. 1, т. 5 – документ, удостоверяващ
извършването на дейност на територията на
Република България; легализиран документ,
удостоверяващ възникването и
представителството на чуждестранните
юридически лица в съответната страна;
г) неперсонифицираните дружества по Закона за
задълженията и договорите и осигурителните
каси по чл. 8 от Кодекса за социално
осигуряване – дружествения договор, съответно
удостоверението за вписване в Националната
агенция за приходите;
д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 –
акт, удостоверяващ създаването им и определящ
лицето, което ги управлява и/или представлява;
е) други лица извън посочените в букви "а" –
"д", които са осигурители – документи за
легитимация и/или доказващи извършването на
определена дейност, когато такива се изискват
от закона;
ж) декларация относно идентификационните
данни за действителните собственици и данните
за юридическите лица или други правни
образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол, съгласно изискванията на
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. документ за платена държавна такса по
тарифа, одобрена от Министерския съвет;
3. регистрационен въпросник и/или
регистрационна справка за данните по чл. 7, ал.
1 и 4 – за субектите по чл. 2, ал. 2.

Чл. 11. (1)Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата
по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8, ал. 2 и 3 съобразно своя
статут представят:
1. препис от съдебно решение или друг
документ, както следва:
а) юридическите лица – акт за създаването им и
акт, определящ лицето, което ги управлява
и/или представлява;
б) търговските представителства на
чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за
насърчаване на инвестициите – документ за
регистрация в Българската търговскопромишлена палата;
в) чуждестранните юридически лица по чл. 3,
ал. 1, т. 5 – документ, удостоверяващ
извършването на дейност на територията на
Република България; легализиран документ,
удостоверяващ възникването и
представителството на чуждестранните
юридически лица в съответната страна;
г) неперсонифицираните дружества по Закона за
задълженията и договорите и осигурителните
каси по чл. 8 от Кодекса за социално
осигуряване – дружествения договор, съответно
удостоверението за вписване в Националната
агенция за приходите;
д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 –
акт, удостоверяващ създаването им и определящ
лицето, което ги управлява и/или представлява;
е) други лица извън посочените в букви "а" –
"д", които са осигурители – документи за
легитимация и/или доказващи извършването на
определена дейност, когато такива се изискват
от закона;
ж) декларация относно идентификационните
данни за действителните собственици и данните
за юридическите лица или други правни
образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол, съгласно изискванията на
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. документ за платена държавна такса по
тарифа, одобрена от Министерския съвет,
когато плащането не е извършено по електронен
път.
3. регистрационен въпросник и/или
регистрационна справка за данните по чл. 7, ал.
1 и 4 – за субектите по чл. 2, ал. 2.

(2) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл.
3, ал. 1, т. 9 – 11 съобразно своето качество
представят:
1. документ, удостоверяващ извършването на
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заявената дейност на територията на Република
България, документ за собственост или други
документи, когато такива се изискват от закона;
2. документ за платена държавна такса,
определена с Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията, освен в
случай на плащане по електронен път.
(3) Документите се представят в оригинал,
заверен от заявителя препис или нотариално
заверен препис.
(4) Когато за субектите по чл. 2, ал. 2
административният акт за създаването или
промяната съдържа класифицирана
информация, която не може да бъде
предоставена на Агенцията по вписванията,
данните се вписват въз основа на декларация от
управляващия, съответно от представителя или
от изрично упълномощеното лице.

Предложение за промяна
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§ 133. Закон за стоковите борси и тържища
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 10. (1) Комисията води регистри:
1. за стоковите борси, за членовете на стокова
борса и за брокерите, осъществяващи дейност
на съответната стокова борса;
2. за стоковите тържища;
3. за извършените регистрации за брокерска
дейност;
4. за пазарите на производителите;
5. за самостоятелните обекти по чл. 3в.
(2) Министерският съвет приема наредба за
подлежащите на вписване обстоятелства,
воденето и съхраняването на регистрите по ал.
1.
(3) За извършваните действия и за издаваните
документи комисията събира такси в размери,
определени с тарифа, приета от Министерския
съвет.

Чл. 10. (1) Комисията води
електронни регистрирегистри:

публични

1. за стоковите борси, за членовете на стокова
борса и за брокерите, осъществяващи дейност
на съответната стокова борса;
2. за стоковите тържища;
3. за извършените регистрации за брокерска
дейност;
4. за пазарите на производителите;
5. за самостоятелните обекти по чл. 3в.
(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.";
(24) Министерският съвет приема наредба за
подлежащите на вписване обстоятелства,
воденето и съхраняването на регистрите по ал.
1.
(35) За извършваните действия и за издаваните
документи комисията събира такси в размери,
определени с тарифа, приета от Министерския
съвет.

Чл. 14. (1)За създаване и извършване на дейност
като стокова борса комисията издава лиценз.
(2) В заявлението за издаване на лиценз за
извършване на дейност като стокова борса се
посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се
прилагат:
1. данни за структурата на капитала съгласно
изискванията на чл. 24;
2. проект на борсов правилник;
3. данни за помещенията и за техническото

няма промени
(2) В заявлението за издаване на лиценз за
извършване на дейност като стокова борса се
посочва ЕИК на търговеца. Заявлението
съдържа:Към заявлението се прилагат:
1. данни за структурата на капитала съгласно
изискванията на чл. 24;
2. проект на борсов правилник;
3. данни за помещенията и за техническото
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оборудване на стоковата борса;
4. устройствен правилник за борсовия арбитраж.

Предложение за промяна
оборудване на стоковата борса;
4. устройствен правилник за борсовия арбитраж.

(3) Лицензът по ал. 1 е безсрочен.
(4) Правата по лиценза по ал. 1 не подлежат на
прехвърляне и/или преотстъпване освен в
случаите на правоприемство по Търговския
закон.
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(5) В заявлението за регистрация на стоковото
тържище се посочва ЕИК на търговеца. Към
заявлението се прилагат:
1. проект на правилник за организацията,
дейността и охраната на стоковото тържище;
2. копие на документа, удостоверяващ
въвеждането на обекта в експлоатация, издаден
по реда на Закона за устройство на територията,
както и документи, издадени от компетентните
органи, удостоверяващи пригодността на
площите и материалната база на стоковото
тържище за търговия със съответните стоки и
стокови групи;
3. официална скица - копие от застроителния и
регулационен план за територията на
тържището с приложено описание, съдържащо
информация за местата и начина на предлагане
на съответните видове стоки и стокови групи,
както и документ, удостоверяващ правното
основание за ползване на площите и
материалната база, в които ще се извършва
дейността;
4. общи условия на договор за наем на площи на
територията на стоковото тържище;
5. документи, доказващи изпълнението на
изискванията на ал. 6 към територията, на която
е организирано стоковото тържище.

(5) В заявлението за регистрация на стоковото
тържище се посочва ЕИК на търговеца.
Заявлението съдържа:Към заявлението се
прилагат:
1. проект на правилник за организацията,
дейността и охраната на стоковото тържище;
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;копие на документа,
удостоверяващ въвеждането на обекта в
експлоатация, издаден по реда на Закона за
устройство на територията, както и документи,
издадени от компетентните органи,
удостоверяващи пригодността на площите и
материалната база на стоковото тържище за
търговия със съответните стоки и стокови
групи;
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;официална скица - копие от
застроителния и регулационен план за
територията на тържището с приложено
описание, съдържащо информация за местата и
начина на предлагане на съответните видове
стоки и стокови групи, както и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване
на площите и материалната база, в които ще се
извършва дейността;
4. общи условия на договор за наем на площи на
територията на стоковото тържище;
5. декларация за спазване на изискванията на ал.
6 към територията, на която е организирано
стоковото тържище.документи, доказващи
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изпълнението на изискванията на ал. 6 към
територията, на която е организирано стоковото
тържище.

(6) Изискванията към територията, на която е
организирано стоковото тържище, са:
1. стоковото тържище се организира върху
урегулиран поземлен имот, с влязъл в сила
подробен устройствен план;
2. имотът по т. 1 трябва да е ограден с масивна
ограда, да е с осигурен транспортен достъп и
най-малко с по едно паркомясто за товарни
автомобили и едно паркомясто за леки
автомобили за всеки търговски обект и да е с
два портала за вход и изход;
3. (отм.)
4. стоковото тържище трябва да е изградено в
съответствие с нормативните изисквания за
продажбата на съответните групи стоки, които
се търгуват на него, и
5. стоковото тържище трябва да разполага с
изградени санитарни възли за персонала и
посетителите.

няма промени

(7) В заявлението за регистрация на пазар на
производителите се посочва ЕИК на търговеца.
Към заявлението се прилагат:
1. проект на правилник за организацията,
дейността и охраната на пазара на
производителите;
2. документи, издадени от компетентните
органи, удостоверяващи пригодността на
площите и материалната база на пазара на
производителите за търговия със съответните
стоки и стокови групи;
3. официална скица - копие от застроителния и
регулационен план за територията на пазара на
производителите с приложено описание,
съдържащо информация за местата и начина на
предлагане на съответните видове стоки и
стокови групи, както и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване
на площите и материалната база, в които ще се
извършва дейността;
4. общи условия на договор за наем на площи на
територията на пазара на производителите;
5. декларация, че са налице изискванията по ал.
8.

(7) В заявлението за регистрация на пазар на
производителите се посочва ЕИК на търговеца.
Заявлението съдържа:Към заявлението се
прилагат:
1. проект на правилник за организацията,
дейността и охраната на пазара на
производителите;
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;документи, издадени от
компетентните органи, удостоверяващи
пригодността на площите и материалната база
на пазара на производителите за търговия със
съответните стоки и стокови групи;
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
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на предлагане на съответните видове стоки и
стокови групи;официална скица - копие от
застроителния и регулационен план за
територията на пазара на производителите с
приложено описание, съдържащо информация
за местата и начина на предлагане на
съответните видове стоки и стокови групи,
както и документ, удостоверяващ правното
основание за ползване на площите и
материалната база, в които ще се извършва
дейността;
4. общи условия на договор за наем на площи на
територията на пазара на производителите;
5. декларация, че са налице изискванията по ал.
8.

(8) Изискванията към територията, на която е
организиран пазар на производителите, са:
1. ограден имот, покрит с твърда настилка;
2. осигурен транспортен достъп с два портала за
вход и изход и достатъчно места за паркиране;
3. електрифициран и водоснабден имот с
изпълнена вертикална планировка, осигуряваща
оттичане на повърхностните води;
4. изградени санитарни възли за търговците и
посетителите.

няма промени

(9) Комисията изисква служебно от Агенцията
по вписванията следните документи,
необходими за издаване на лиценз за
извършване на дейност като стокова борса, за
регистриране на стоково тържище или на пазар
на производителите:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър;
2. устройствен акт съобразно вида на търговеца;
3. данни за внесения капитал съгласно
изискванията на чл. 23.

(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
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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."
Комисията изисква служебно от Агенцията по
вписванията следните документи, необходими
за издаване на лиценз за извършване на дейност
като стокова борса, за регистриране на стоково
тържище или на пазар на производителите:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър;
2. устройствен акт съобразно вида на търговеца;
3. данни за внесения капитал съгласно
изискванията на чл. 23.

(10) Комисията се произнася по заявлението и
приложенията към него в срок до един месец от
получаването му. Заявителят се уведомява за
взетото решение в 7-дневен срок.
(11) Ако до изтичане на срока по ал. 10,
изречение първо комисията не се е произнесла,
смята се, че е налице мълчаливо съгласие.
(12) Действието на регистрациите за стоково
тържище и пазар на производителите е
безсрочно.
(13) За регистрираните пазари на
производителите и стокови тържища комисията
издава удостоверение за регистрация в 7-дневен
срок от произнасянето си или от изтичането на
срока по ал. 10, изречение първо.
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нова:(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
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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.

Чл. 15. (1) Съветът на директорите на стоковата
борса, организаторът на стоковото тържище или
организаторът на пазара на производителите,
уведомяват комисията за всяка последваща
промяна на заявените по чл. 14 обстоятелства в
14-дневен срок след настъпването им.

Чл. 15. (1) Съветът на директорите на стоковата
борса, организаторът на стоковото тържище или
организаторът на пазара на производителите,
уведомяват комисията за всяка последваща
промяна на заявените по чл. 14 обстоятелства в
14-дневен срок след настъпването им, освен в
случаите, когато промяната е вписана в
търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел при
Агенцията по вписванията.

(2) 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.
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Чл. 20. (1)С решението за отнемане на лиценза
комисията прекратява пълномощията на
органите на стоковата борса и назначава един
или няколко квестори.

Чл. 20. (1)С решението за отнемане на лиценза
комисията прекратява пълномощията на
органите на стоковата борса, с изключение на
правото да обжалват решението за отнемане на
лиценза и назначава един или няколко квестори.

(2) От влизането в сила на решението за
отнемане на лиценза на стоковата борса не
могат да се сключват нови сделки, освен ако
това е необходимо за изпълнение на вече
сключени сделки.
(3) До назначаването на ликвидатор квесторът
или квесторите упражняват правата и
задълженията на съвета на директорите на
стоковата борса.
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Чл. 21б. (1) За извършване на дейност като
самостоятелен обект по чл. 3в търговецът
подава писмено уведомление до Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата в 14дневен срок от започване на дейността.
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(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва ЕИК на
търговеца, а за лицата, регистрирани в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в
друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство друг идентификационен код или номер, както и
адрес на обекта и видовете стоки или стокови
групи, с които се извършва търговия на едро.
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(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ правното основание
за ползване на търговския обект, в който ще се
извършва дейността;
2. документи, издадени от компетентните
органи, удостоверяващи пригодността на
търговския обект, в случаите, когато се
извършва търговия на едро с цветя.

(3) Уведомлението по ал. 1 съдържа:Към
уведомлението по ал. 1 се прилагат:
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;документ, удостоверяващ
правното основание за ползване на търговския
обект, в който ще се извършва дейността;
2. (отм.)документи, издадени от компетентните
органи, удостоверяващи пригодността на
търговския обект, в случаите, когато се
извършва търговия на едро с цветя.

(4) Комисията изисква служебно 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.

(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.Комисията изисква
служебно от Българската агенция по
безопасност на храните информация за
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обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона
за храните, в случаите, когато в търговския
обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с
храни.

(5) Комисията изисква служебно от Агенцията
по вписванията:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър;
2. устройствен акт съобразно вида на търговеца
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нова: (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.
Чл. 21в. (1) Лицата, извършващи дейност като
самостоятелен обект по чл. 3в, уведомяват
комисията за всяка последваща промяна на
заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен
срок след настъпването им.

Чл. 21в. (1) Лицата, извършващи дейност като
самостоятелен обект по чл. 3в, уведомяват
комисията за всяка последваща промяна на
заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен
срок след настъпването им, освен в случаите,
когато промяната е вписана в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

(2) Уведомлението се подава в писмена форма
или по електронен път, подписано с
усъвършенстван електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис,
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №
910/2014, на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги и на
Закона за електронното управление.

няма промени

Чл. 40. (1) Брокер може да бъде лице, което е
вписано в регистъра на брокерите,
осъществяващи дейност на стокова борса.
(2) В регистъра на брокерите, осъществяващи
дейност на стокова борса, се вписва лице, което:
1. е дееспособно и не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер;
2. отговаря на следните изисквания за
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квалификация при извършване на брокерска
дейност:
а) завършило е средно образование;
б) преминало е курс на обучение за брокерска
дейност на стокова борса, проведен от
организатор, регистриран от комисията въз
основа на одобрен от комисията учебен план.
(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 трите имена, ЕГН,
номер на документ за самоличност и постоянен
адрес на заявителя. Към заявлението се
прилагат:
1. (отм.);
2. документ за завършено средно или висше
образование;
3. документ за завършен курс на обучение за
брокерска дейност на стокова борса.

Предложение за промяна

(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.
трите имена, ЕГН, номер на документ за
самоличност и постоянен адрес на заявителя.
Към заявлението се прилагат:
1. (отм.);
2. документ за завършено средно или висше
образование;
3. документ за завършен курс на обучение за
брокерска дейност на стокова борса.

(4) Комисията разглежда заявлението и взема
решение за извършване на регистрацията в
рамките на 5 работни дни от датата на
получаване на заявлението.
(5) Комисията заличава брокер от регистъра на
брокерите, осъществяващи дейност на стокова
борса, при:
1. писмена молба на брокера за заличаване;
2. промени на обстоятелствата, поради които
лицето вече не отговаря на изискванията на ал.
2, т. 1.
(6) След заличаване на регистрацията като
брокер на стокова борса комисията отнема
издаденото удостоверение и оповестява това
публично.
(7) Заличеният от регистъра брокер няма право
да сключва сделки на стоковите борси.
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§ 141. Закон за техническите изисквания към продуктите
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нов: Чл. 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
удостоверение за придобита квалификация;

на

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;
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;

5.

(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.
Чл. 34а. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
издава лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръженията с повишена
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опасност на:
1. лица, осъществяващи надзора въз основа на
договор с ползвателя на съоръжения с повишена
опасност;
2. структурно обособени части на предприятия
или организации, пряко подчинени на
ръководителя им - за осъществяване на
технически надзор върху съоръженията с
повишена опасност, които са собственост или се
ползват от предприятието или организацията.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1, които кандидатстват за
получаване на лицензия, трябва:
1. да са регистрирани по Търговския закон,
съответно вписани в търговския регистър, или
да са създадени със закон, с акт на
Министерския съвет или на друг държавен
орган;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не
се намират в производство за обявяване в
несъстоятелност или в ликвидация;
3. да разполагат с персонал, нает по трудово
правоотношение, чиито трудови договори са
регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на
труда, и който притежава образование,
квалификация и/или правоспособност,
необходими за осъществяване на технически
надзор на съоръженията с повишена опасност, и
поне с един специалист с образователноквалификационна степен "магистър" и наймалко с 5 години стаж по специалността;
4. да притежават материално-технически
условия и средства за осъществяване на
технически надзор на съоръженията с повишена
опасност и процедури, определящи
организацията и реда за извършване на
надзорните дейности;
5. да не участват, включително наетият от тях
персонал, в проектирането, производството,
доставката, монтирането, използването,
ремонтирането или поддържането на видовете
съоръжения с повишена опасност, чийто
технически надзор осъществяват;
6. да не участват в капитала, управлението или
контрола на търговски дружества, които
извършват дейностите по т. 5;
7. в капитала, управлението и контрола им да не
участват лица, които участват в извършването
на дейностите по т. 5;
8. да имат система за управление на качеството,
която отговаря на изискванията на БДС EN
ISO/IEC 17020.
(3) Структурно обособените части на
предприятия или организации по ал. 1, т. 2
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трябва да:
1. включват персонал, който:
а) притежава образование, квалификация и/или
правоспособност, необходими за осъществяване
на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност, и поне един специалист с
образователно-квалификационна степен
"магистър" и с най-малко 5 години стаж по
специалността;
б) не участва в управлението или контрола на
предприятието или организацията и в
проектирането, производството, доставката,
монтирането, използването, ремонтирането или
поддържането на видовете съоръжения с
повишена опасност, чийто технически надзор
осъществява;
2. разполагат с материално-технически условия
и средства за осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност и
процедури, определящи организацията и реда за
извършване на надзорните дейности;
3. имат система за управление на качеството,
която отговаря на изискванията на БДС EN
ISO/IEC 17020.
(4) В наредбата по чл. 34, ал. 2 се определят
допълнителни специфични изисквания към
лицата и структурно обособените части на
предприятия или организации в зависимост от
вида на съоръженията с повишена опасност.
(5) За издаване на лиценз по ал. 1 кандидатите
подават заявление по образец до председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, в което вписват единния
идентификационен код от търговския регистър,
седалището, адреса на управление и името на
законния представител, придружено от
документите, определени в наредбата по чл. 34,
ал. 2.
(6) Служителите от Главна дирекция
"Инспекция за държавен технически надзор"
могат да извършват проверка на място за
наличието на изискванията на ал. 2 или 3 и ал. 4,
при която имат право на достъп в помещенията
и до местата, в които ще се извършва дейността,
и да изискват писмени и устни обяснения от
персонала на кандидата за получаване на
лицензия.
(7) Лицензията съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса на
лицензираното лице или на предприятието или
организацията по ал. 1, т. 2;
2. Единен идентификационен код по БУЛСТАТ
или наименованието на акта, с който е
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създадено лицето;
3. наименованието на структурното звено, което
ще осъществява технически надзор - в случаите
по ал. 1, т. 2;
4. видовете съоръжения с повишена опасност, за
които лицето се лицензира да осъществява
технически надзор;
5. дата на издаване на лицензията.
(8) Председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор отказва да
издаде лицензията, когато лицата или
структурно обособените части на предприятия
или организации по ал. 1 не отговарят на някое
от изискванията по ал. 2 или 3 и ал. 4. Отказът
да се издаде лицензия се мотивира писмено и
подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор отнема
лицензията с мотивирана писмена заповед при:
1. прекратяване и заличаване на търговеца или
на юридическото лице;
2. промени, водещи до несъответствие с
изискванията по ал. 2, 3 или 4;
3. липса на застраховка по чл. 34, ал. 3;
4. установяване от служителите от Главна
дирекция "Инспекция за държавен технически
надзор", че лицата или структурно обособените
части на предприятия или организации,
получили лицензия, системно не изпълняват
задълженията си съгласно закона и наредбите
по прилагането му или системно не спазват
обхвата на лицензията;
5. писмено искане от притежателя на
лицензията.
(10) При преобразуване на търговците или
юридическите лица лицензиите не преминават
върху новоучредените лица или
правоприемници, а при реорганизиране на
предприятия или организации - върху
реорганизираната или новоучредената
структурно обособена част.
(11) В случаите по ал. 9, т. 2, 4 или 5
председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор може,
вместо да отнеме, само да ограничи обхвата на
лицензията.
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нова: (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
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и административния контрол.
нова: (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.
нов: 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, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
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