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:
…………………………………………..
§ 26. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. и доп.,
бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г.; бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от
2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 и 55 от 2018 г.) в чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1.

В ал. 1:

а) в изречение първо се заличават думите "извършени едновременно" и се поставя
точка;
б) в изречение трето след думата "регистър" думата "или" се заличава и се поставя
запетая, като се добавя "а за районите без одобрена кадастрална карта".
2.

В ал. 2:

а) в изречение първо думите "се регистрират" се заменят с "след вписването се
изпращат по служебен път за регистрация";
б) в изречение второ думата "прилагат" се заменя с "изпращат".
……………………………………………..
§ 34. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм. и
доп., бр. 15 от 2013 г.,бр. 26 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 9 и бр. 58
от 2017 г. и бр. 17, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 8:
а) създава се изречение трето:
"Искането на лицето следва да съдържа:" б) създават се т. 1 – 6:
"1. списък на вината обект на Сертификата за безопасност по образец на ИАЛВ
2.
копия на Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория,
заверени от заявителя;
3.
номер и дата на Протоколи за одобрение на вината, издадени от Регионална
дегустационна комисия към Регионална лозаро-винарска камара;
4.
декларация от производителя на вината за прилагането на разрешени
енологични практики при производството им по образец на ИАЛВ;
5.

пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;

6.
документ за платена такса, когато плащането не е извършено по
електронен път."
2.

Създава се чл. 2а:
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"2а (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за образование,
квалификация и/или материална обезпеченост при извършването на регистрации,
издаване на разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при
предоставяне на административни услуги по реда на този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя документи, като
посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни данни и декларира
съответните обстоятелства, както следва:
1.
номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
2.
декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която
се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида
му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
3.
идентификационни данни за обекта - адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър;
4.
номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
(2)
Заявленията за извършване на регистрации, издаване на разрешения и
удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на административни
услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му
могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.
(3)
Заявленията по ал. 3 могат да бъдат подавани лично от заявителя или от
упълномощено лице при представяне на писмено пълномощно."
3. В чл. 16, ал. 3:
а) в изречение първо думите "и прилага посочените в него документи" се заличават;
б) създава се изречение трето:
"Заявлението за придобиване право на ново засаждане съдържа:"
в) създават се т. 1 – 7:
"1. идентификационни данни за имота - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър и площ на имота;
2.

посочване на винения сорт лози;

3.

декларация за наличието на вещни тежести върху имота;

4.
декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.
5.
когато заявените за засаждане имоти се стопанисват под наем или аренда изрично съгласие на собственика на имота/ите за създаване на лозови насаждения в тях;
6.

пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;

7.
документ за платена такса, когато плащането не е извършено по
електронен път."
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4.

В чл. 18 ал. 1 се изменя така:

"(1) За придобиване право на презасаждане производителят подава заявление за
начало на изкореняването по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7. Заявлението се
подава в териториалното звено на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство след
заплащане на такса за разглеждане съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5. Заявлението за
начало на изкореняването съдържа:
1.
идентификационни данни за имота - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър и площ на имота, която ще бъде изкоренена;
2.

сортов състав и година на засаждане на лозовото насаждение;

3.
декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
5.
когато заявените имоти се стопанисват под наем или аренда - изрично
съгласие на собственика на имота/ите за изкореняване на лозята;
6.

пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице."

5. В чл. 19, ал. 2, накрая на изречението се поставя запетая и се добавя "което
съдържа:
1.

таблица с описание на изкоренения/ите имот/и;

2.

пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице."

6. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
"(1) За начало на презасаждане производителят подава в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7. Заявлението съдържа:"
1.
идентификационни данни за имота - адрес, номер по действащ план или, за
имоти в райони с одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър и площ на имота или площ на ефективно
изкоренена/заявена за отложено изкореняване площ;
2.
посочване на винения сорт лози или в случай на присаждане – настоящ и
бъдещ сорт лози
3.

декларация за наличието на вещни тежести върху имота;

4.
декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.
5.
когато заявените имоти се стопанисват под наем или аренда - изрично
съгласие на собственика на имота/ите за създаване на лозя или за изкореняване на лозови
насаждения в тях;
6.
пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път."
7. В чл. 27:
а) в ал. 1 се заличават думите "върху стопанската дейност";
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б) в ал. 5 след думите "Регистърът по ал. 1" се добавя " се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол и".
в) в ал. 6:
аа) в основния текст думите "и прилагат посочените в него документи" се заменят
с "което съдържа:
бб) създават се т. 1 – 4:
"1. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.
2.

при регистрация като гроздопроизводител:

а) заявление за издаване на разрешение за нови лозови насаждения - за лицата,
които желаят да се регистрират като гроздопроизводители и да им бъде издадено
разрешение за нови лозови насаждения;
б) описание на имота/ите, заявени за вписване в лозарския регистър в таблица по
образец на ИАЛВ;
3.

при регистрация като вино/оцетопроизводител:

а) номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията и органът, който го е издал;
б) списък с трите имена, единен граждански номер, личен номер или личен номер
на чужденец на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в
дневниците за лозаро-винарски продукти, суровини и енологични манипулации, с
посочване на номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование по специалност "Технология на виното" или приравнени на нея
специалности или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиване;
в) копие на документ (заповед), удостоверяващ упълномощаването на лицата от
списъка по буква "б" да извършват вписвания в дневниците за лозаро-винарски
продукти, суровини и енологични манипулации;
г) списък с категориите лозаро-винарски продукти, съгласно Приложение № 1 от
Закона за виното и спиртните напитки, които ще се произвеждат в обекта/обектите,
включително плодовите вина;
д) техническа справка по образец на ИАЛВ за производствените обекти с указана
площ и местонахождение, пълно описание на технологичното оборудване, включително
съдовете и техния обем;
4.

пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;

г) създава се ал. 9:
"(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
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без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни."
8. В чл. 132:
а) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол";
б) създава се ал. 7:
"(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни".
9.

В чл. 134 т. 3 се изменя така:

"3. номер, дата и издател на разрешение за ползване или на документ за въвеждане
в експлоатация на обекта/обектите за производство, когато такъв се изисква съгласно
Закона за устройство на територията".
10.

В чл. 140, ал. 1, т. 1 думата "молба" се заменя с "искане".

11.

В чл. 142, ал. 2 се добавя второ изречение:

"Когато техническата спецификация е представена заедно със заявление по чл. 134,
заверяването й се извършва в рамките на производството по чл. 135".
12. В чл. 142а:
а) в ал. 2 накрая се добавя "при спазване изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол";
б) създава се ал. 8:
"(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни".
……………………………………….
§ 39. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. и доп., бр. 43 от 2011 г.,
бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г.,
бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр.
17, 77 и 83 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 32, ал. 5 :
а) в основния текст думите „в което посочват“ се заменят с „което съдържа“, а
думата „прилагат“ се заличава;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случай, че документът е вписан,
само се посочват акт, том, година и служба по вписванията, в която е вписан“;
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в) точка 2 се изменя така:
„2. данни за адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на имота,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър“;
г) точка 3 и точка 4 се отменят.
2.
В чл. 36, ал. 2:
а) изречение първо се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случай, че документът е вписан,
само се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър“
г) в т. 5 думата „доказателства“ се заменя с „декларация“.
3.
Чл. 55, ал. 3 :
а) в основния текст думите „се придружава от следните документи“ се заменят
със „съдържа“;
б) Точка 1 се изменя така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор за всеки от имотите, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър;“;
в) в т. 4 пред думите „акт за предоставяне на статут“ се добавя „номер, дата и
издател на“.
4.
В чл. 56, ал. 1:
а) в основния текст думите „комплектувано със следните документи“ се заменят
с „което съдържа“;
б) Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“
2. наименование, номер, дата на издаване, дата на влизане в сила и издател на акт
за одобрение на подробен устройствен план”;
г) в т. 4 пред думите „влязъл в сила административен“ се добавя „номер, дата и
издател на“.
5. Чл. 62, ал. 3:
а) в изречение първо думите „се придружава от следните документи“ се заменят
със „съдържа“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор за всеки от имотите, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър;“
6.
В чл. 63, ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:“;
б) Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор за всеки от имотите, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър;“;
2. наименование, номер, дата на издаване, дата на влизане в сила и издател на
административен акт за одобрение на подробен устройствен план;”
г) в т. 4 пред думите „влязъл в сила административен“ се добавя „номер, дата и
издател на“.
7.
В чл. 70:
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а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„Когато за заявлението по ал. 1 е за горски територии – държавна или общинска
собственост заявителят посочва адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с
одобрена кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър, и оценка на имота, а когато правото се учредява за извършване на
дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, и:“
бб) в т. 1 пред думите „разрешение за търсене“ се добавя „номер, дата и издател
на “;
вв) в т. 2 пред думите „влязъл в сила административен“ се добавя „номер, дата и
издател на“;
гг) в т. 3 думите „и одобрен“ се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя
„който проект се одобрява служебно от компетентния орган в рамките на производството
по учредяване на право на ползване;“
б) в ал. 3, изречение първо думата „Органът“ се заменя с „В срок до 14 дни от
постъпване на заявлението органът“;
в) в ал. 5, изречение второ се изменя така:
„Органът по ал. 1 извършва служебна проверка дали заявителят е вписан в
регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството и дали броят на пчелните семейства е над
10.“
8.
В чл. 75:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „се придружава от следните документи“ се заменят
със „съдържа“;
бб) Точка 1 се изменя така:
„1. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“;
вв) в т. 3 пред думата „решение“ се добавя „номер и дата на“;
гг) точка 4 се отменя;
б) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение трето:
„Когато искането е за имоти по чл. 17а от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, органът по ал. 1 преди произнасянето по него служебно
изисква становище от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице.“
бб) досегашните изречения трето и четвърто стават съответно изречения пето и
шесто.
9.
В чл. 77, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „документ за собственост“ се поставя запетая и се добавя „а
в случай, че документът е вписан, заявителят само посочва акт, том, година и служба по
вписванията, в която е вписан“;
б) Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. данни за адрес номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“
3. наименование, номер, дата на издаване, дата на влизане в сила и издател на
административен акт за одобрение на подробен устройствен план”.
г) в т. 5 пред думите „влязли в сила административни актове“ се добавя „номер,
дата и издател на“.
10.
В чл. 81, ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
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„Заявлението по ал. 2 съдържа:“
б) в т. 1 накрая се добавя „а в случай, че документът е вписан, заявителят само
посочва акт, том, година и служба по вписванията, в която е вписан“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. данни за адрес номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор на имота, определен по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър;“;
в) в т. 4 думите „влязъл в сила“ се заменят с „номер, дата и издател на“.
11.
В чл. 84 ал. 2 се изменя така:
„(2) Декларацията съдържа:
1. данни за вписан документ за собственост - акт, том, година и служба по
вписванията, в която е вписан, а ако документът не е вписан, същият се прилага към
декларацията;
2. данни за адрес, номер по действащ план или, за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта - идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър.“
12.
В чл. 96:
а) в ал. 2 се създава изречение трето:
„Регистърът на Изпълнителната агенция по горите се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол”;
б) създава се ал. 5
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
13.
Създава се чл. 162а:
„Чл.162а. В производствата по този закон и подзаконовите актове по прилагането
му органите по управление на горите, пред които следва да се установят обстоятелства,
вписани в нормативно уреден публичен регистър или на които са необходими данни,
налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация
или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от
заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в съответния
регистър обстоятелства и данни. Органите по управление на горите, когато е необходимо
за нуждите на съответното производство, по служебен път се снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с наследяването;
5.
информация за издадени актове и/или информация за проведени
процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава втора
от Закона за биологичното разнообразие”;
6.
информация издадени актове и/или информация за проведени процедури
по Закона за подземните богатства.“
14.
В чл. 224 :
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а) в ал. 1 пред думата „регистър” се добавя „публичен електронен”;
б) в ал. 4 т. 1 се отменя;
в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) Регистърът по ал. 1 се води при спазване на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“.
15.
В чл. 235:
а) основният текст става ал. 1 ;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
16.
В чл. 237, aл. 1, б. „а”, т. 1 думите „копие от” се заменят с „номер, дата и
издател на”, а накрая се добавя „или номер, дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е
признато в Република България се прилага документ за придобиването му“.
17.
В чл. 241 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
18.
В чл. 243:
а) в ал. 1, т. 6 думите „копие от вписан в Националната агенция за приходите
трудов договор с лицето,” се заменят с „име и ЕГН на лицето, с което е сключен трудово
договор и което е”;
б) в ал. 2 думите „прилагат не по-малко от три трудови договора с физически
лица,“ се заменят със „се прилага списък с посочване на не по-малко от три лица, с които
е сключен трудов договор, които са“.
………………………………………
§ 59. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн.
ДВ, бр. 84 от 1996 г., изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр.
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18 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г. и бр.
58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите "негова молба" се заменят с " негово искане";
б) в ал. 2 думата "Молителят" се заменя с "Лицето";
в) създава се ал. 8:
"(8) Принудителната лицензия се вписва служебно в регистъра на Патентното
ведомство по искане на органа, който я издал".
2. В чл. 39 думата "молба" се заменя с "искане".
………………………………………
§ 77. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн.,
ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от
2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36,
43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.;
изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52,
68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92
и 103 от 2017 г. и бр. 1, 17 и 84 от 2018 г. и бр. 102 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 29:
а) алинея 3 се изменя така:
„В Министерството на земеделието, храните и горите се поддържа публичен
регистър на вносителите по ал. 2, при спазване изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол. Административните
органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които са необходими данни,
налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация
или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от
заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра
обстоятелства и данни.“
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Лицензът се издава на вносители по ал. 4, които разполагат със склад за
съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, с издаденото разрешение за
ползване или документ за въвеждане в експлоатация съгласно Закона за устройство на
територията. Складът за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев,
следва да е с осигурена I категория системи за физическа защита на строежа.“
в) досегашната ал. 5 става съответно ал. 6.
2.
В чл. 29а, ал. 2 се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на разрешение за ползване или на издаване на документ за
въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на
територията;
2. декларация, че заявителят разполага със склад за съхранение на семената от
коноп, непредназначени за посев, в която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му. Ако документът подлежи на вписване
се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан, а ако не
подлежи на вписване се представя копие от същия;
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3. документ, удостоверяващ, че складът за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, е осигурен с I категория системи за физическа защита на
строежа;
4. декларация по образец, че заявителят е запознат със задълженията по чл. 29б от
ЗКНВП;
5. документ за регистрация на заявителя - едноличен търговец или юридическо
лице, когато заявителят е регистриран в друга държава - членка на Европейския съюз, с
превод на български език;
6. пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.“
3.
В чл. 32а, ал. 1:
а) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. декларация, че лицето има право да ползва обекта, в който ще се извършват
дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година
и служба по вписванията, в която е вписан“;
в) точка 9 се отменя;
г) точка 14 се изменя така:
„14. номер, дата и издател на диплома за завършено висше образование,
придобито в Република България, по специалността „Фармация“ на магистърфармацевта по чл. 34 или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито
в чужбина образование“;
д) в т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
4.
В чл. 33а, ал. 1:
а) в основния текст думите „към което прилагат“ се заменят с „което съдържа“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. номер, дата и издател на диплома за завършено висше образование, придобито
в Република България, по специалността „Фармация“ на магистър-фармацевта по чл. 34
или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование“;
в) в т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
5.
В чл. 36:
а) в ал. 1 се създават т. 6 и т. 7:
„6. номер, дата и издател на диплома за висше образование,на ветеринарния лекар
по чл. 35, ал. 2, придобито в Република България или номер, дата и издател на документ
за признато право за упражняване на ветеринарномедицинска професия в Република
България;
7. номер и дата на издаване разрешение за ползване или на документ за въвеждане
в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на
територията“;
б) в ал. 2:
аа) т. 3, 7 и 9 се отменят;
бб) в т. 8 се заличават думите „данни за ЕИК на търговеца, а“;
вв) точка 10 се изменя така:
„10. декларация, че лицето има право да ползва обекта, в който ще се извършват
дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година
и служба по вписванията, в която е вписан“;
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гг) в т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
в) създава се ал. 5:
„(5) Българската агенция по безопасност на храните изисква по служебен път
информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за съответното лице, кандидатстващо за лицензия.“
6.
В чл. 37а:
а) в ал. 3 след думите „Регистърът по ал. 2“ се добавя „се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол и “
б) в ал. 5 след думите „Регистърът по ал. 4“ се добавя „се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол и “
в) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 2 и
ал. 4 или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 2 и ал. 4,
приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в съответния регистър
обстоятелства и данни.“
7.
В чл. 38:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.“.
б) създава се ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал. 2 и
ал. 3 или на които са необходими данни, налични в публичните регистри по ал. 2 и ал. 3,
приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в съответния регистър
обстоятелства и данни.“
8.
В чл. 87г: а) в ал. 2 след думите „Регистърът по ал. 1“ се добавя „се води
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.“.
б) създава се ал. 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
………………………………………
§ 104. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.;
попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
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от 1993 г. бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 79 от 1996 г. бр.
104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от
1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от
2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и
44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100
от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16:
а) досегашният текст става ал. 1 ;
б) създава се ал. 2:
"(2) По отношение на услугите, свързани с дейностите по използване на хумуса,
рекултивацията, подобряването на земите и приемането на рекултивираните площи
наредбата по ал. 1 определя и:
1. образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
услугите;
3.

документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;

4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите."
2. В чл. 20а:
а) в ал. 2, изречение първо навсякъде думите "30 – дневен" се заменят с "14 –
дневен";
б) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение първо:
"Непроизнасянето в срок на комисията по ал. чл. 17, ал. 1 се смята за мълчалив
отказ.";
бб) досегашният текст става изречение второ.
3. В чл. 25, ал. 1:
а) досегашният текст става изречение първо и в него думите "след представяне на
документ, удостоверяващ плащане" се заменят с думите "при заплащане на"
б) създава се изречение второ:
"От лицето се изисква представяне на документ за удостоверяване на съответното
плащане в случай че плащането не е извършено по електронен път.".
4. В чл. 29, ал. 2 думите "номер и дата на издаване на документа за самоличност"
се заменят с "единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец".
………………………………………
§ 106. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54
от 1974 г., изм. и доп. бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от
1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр.
36 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г и бр. 58
от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
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1. Чл. 32 се изменя така:
"Чл. 32. (1) Отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в
селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и
пътищата, се допуска след издаване на разрешение по реда на този закон.
(2)
Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар
се дава от кмета, въз основа на писмено искане, съдържащо описание на:
1.

засегнатите насаждения;

2.

поземления имот, в който се намират насажденията;

3.

правата на заявителя върху поземления имот и насажденията.

(3)
Разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя
над 1 декар се дава от кмета на общината или овластено от него длъжностно лице от
общинската администрация въз основа на писмено искане, съдържащо реквизитите по
ал. 2.
(4)
Разрешенията по ал. 2 и ал. 3 за поземлени имоти - собственост на
гражданите и на организациите, се издават след установяване от компетентния орган, че
насажденията не се ползват с особена закрила. Отказът да се даде разрешение по ал. 2
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред кмета на
общината в 7-дневен срок от съобщението.
(5)
В разрешенията по ал. 2 и ал. 3 се включва разпореждане за маркиране на
дървесината с общинска горска марка по чл. 207 от Закона за горите и за издаване на
превозен билет за транспортиране на дървесината по чл. 211, ал. 4 от Закона за горите.
За издаване на разрешенията по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 се заплаща такса.
(6)
При издаване на разрешенията по ал. 2 и ал. 3 компетентният орган
осигурява служебно за нуждите на съответното производство:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.

информация за вписани актове относно недвижими имоти;

4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с наследяването.
(7)
За услугите, които обхващат дейностите по разрешаване отсичането и
изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските земи и по
границите между тях, както и покрай водните течения и пътищата и за издаване на
разрешенията по ал. 2 и ал. 3, Министерският съвет, по предложение на министъра на
земеделието, храните и горите приема наредба, с която определя:
1.
2.
услугите;
3.

образци на заявления за предоставяне на услугите;
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;

4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите."
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(8)
За издадените разрешения по ал. 1 и 2 се води публичен електронен
регистър от Министерство на земеделието, храните и горите при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол, в които информацията се вписва от органа издал акта. Редът
за водене на регистъра се определя с наредба на министъра на земеделието, храните и
горите.
(9)
Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 7или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни."
………………………………………
§ 113. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ., бр.
58 от 1998 г., изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от
2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005
г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г. бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008
г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от
2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г.) чл. 7 се изменя така:
"Чл.7. (1) Към Министерството на земеделието, храните и горите се създава и
поддържа публичен електронен регистър на земеделските стопани. Регистърът се води
при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(2)
На регистрация в регистъра на земеделските стопани подлежат
юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които
стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска
продукция. Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" по
постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на
юридическото лице, въз основа на подадени анкетни карти с анкетни формуляри,
попълнени от земеделския стопанин, които съдържат:
1.
посочване на всички имоти, за които лицата имат регистрирано правно
основание за ползване съгласно чл. 41;
2.
при вписване на имоти в регулация лицата декларират, че имат право да ги
ползват като посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост
от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан, а ако не подлежи на вписване се представят документи за
правното основание за ползване.
3.
когато земеделските стопани отглеждат животни се прилага опис на
номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2 и
опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект.
(3)
Регистърът по ал. 1 съдържа идентификационни данни за земеделските
стопани, данни за извършваната от тях дейност и/или за използваните от тях земеделски
площи, определени с наредба на Министъра на земеделието, храните и горите.
(4)

Вписванията в регистъра на земеделските стопани се извършват от
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областната дирекция "Земеделие", като редът за воденето му се определя с наредбата по
ал. 3.
(5)
Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни."
………………………………………
§ 114. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от
2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1.

В чл. 6:

а) ал. 11 се изменя така:
"(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на
издадените разрешения по ал. 1. Регистърът се води при спазване на изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите,
предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред които следва да
се установят обстоятелства, вписани в регистъра или на които са необходими данни,
налични в регистъра, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.";
2.

В чл. 10 се създава ал. 5:

"(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.";
3.

В чл. 29, ал. 3 т. 2 се изменя така:

"2. данни за адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на имота,
определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър";.
4.
В чл. 52, ал. 2, т. 1 думите "документ, издаден от ИАСАС" се заменят с
"номер, дата и наименование на документ, издаден от ИАСАС".
………………………………………
§ 119. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр.
16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013
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г. и бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и бр. 85 от 2017 г. и бр. 17 и 106 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.

В чл. 17а ал. 1 се добавя второ изречение:

„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл.
16а или на които са необходими данни, налични в регистрите, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистрите обстоятелства и данни.“
2.

В чл.19, ал. 2

а) основният текст се изменя така:
„Заявлението съдържа:“;
б) в т. 2 думите "нотариално заверено копие" се заменят с "номер и дата" и след
думата "съответно" се добавя "заверено копие от сертификат за акредитация, издаден".
3.

В чл. 21 се създават ал. 8 и 9:

"(7) Министърът на земеделието, храните и горите води и поддържа публичен
електронен регистър на издадените разрешения при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 7 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни".
4.

В чл. 55в:

а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
"(2) Признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на
производители, асоциации на такива организации и междубраншови организации в
сектора на млякото и млечните продукти се вписват в публичен регистър, който се води
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни".
5.

В чл.55д:

а) в ал. 4 се създава второ изречение:
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"Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.".
б) създава се ал. 6:
"(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни".
………………………………………
§ 125. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
(обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34,
80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр.
95 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 59 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.

В чл. 7:

а) в ал. 3 след думите "Закона за електронното управление" се поставя запетая и се
добавя "Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол";
б) създава се ал. 5:
"(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.".
2.

В чл. 11, ал. 4 т. 5 се отменя.

………………………………………
§ 129. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от
2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр.
38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от
2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 16 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Регистрите по ал. 1, т. 1, т. 1 - 6 и т. 8 и 9 се водят при спазване на изискванията
на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 1, т. 1, т. 1 - 6 и
т. 8 и 9 или на които са необходими данни, налични в тях, приемат удостоверяването на
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обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистрие обстоятелства и данни“.
2.
В чл. 21в:
а) в ал. 2 т. 5 се отменя;
б) в ал. 4:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за чуждестранни юридически лица - съдебно удостоверение или съответен на
него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът
е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в
производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация; за
регистрирани в България юридически лица и еднолични търговци се посочва ЕИК”;
бб) точка 5 се отменя;
в) в ал. 5, т. 1 думите „свидетелства за правоспособност“ се заменят с „списък с
имена, единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец и номер и
дата на издаване на свидетелства за правоспособност“.
3.
В чл. 25а, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. декларация, че заявителят разполага с обект държавна, общинска или частна
собственост, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година
и служба по вписванията, в която е вписан.“
4.
Чл. 25в, ал. 3:
а) досегашният текст става изречение първо и в него думите „трябва да представят
в ИАРА удостоверение за регистрация на животновъден обект“ се заменят с „трябва да
извършат регистрация на животновъден обект“;
б) създава се изречение второ:
„ИАРА служебно извършва проверка за регистрацията на животновъден обект в
БАБХ.“
5.
В чл. 40, ал. 6 т. 4 се изменя така:
„4. декларация, съдържаща: номер, дата и издател на диплома за висше
образование, степен „магистър“ в областта на хидробиологията, зоологията или
екологията или номер или дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование; ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиването му“
6.
В чл. 46а, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. декларация, че заявителят разполага с право да ползва обекта, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан.”.
………………………………………
§ 130. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм. и доп.
бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 61 от 2015 г.,
бр. 54 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "в случай че не са български
граждани";
б) създава се ал. 4:
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"(4) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, които са български граждани
се установява служебно."
………………………………………
§ 131. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ,
бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105
от 1992 г., бр. 48 от 1993 г., бр. 64 от 1993 г., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и
57 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. бр. 79 от 1996 г., бр. 103 от 1996 г., бр. 104 от 1996 г., бр.
15 от 1997 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от
1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от
2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и
44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100
от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и, бр. 42, 55 и 77 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 34:
а) изречение второ се изменя така:
"За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква
информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от
регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по
местонахождението на имотите, съответно официален документ или справка от службата
по геодезия, картография и кадастър.";
б) създава се изречение трето: "Обстоятелства, свързани с гражданското състояние
на лицата и/или с наследяване, се установяват от кмета на общината по служебен път."
2. Създава се чл. 34а:
"Чл. 34а. В производствата по този закон и подзаконовите актове по прилагането
му, органите по поземлената собственост, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен регистър или на които са
необходими данни, налични в нормативно уреден публичен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и данни. Органите по
поземлената собственост, когато е необходимо за нуждите на съответното производство,
по служебен път се снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.

информация за вписани актове относно недвижими имоти;

4.
информация за гражданското състояние и родствените връзки между
лицата за установяване на наследяване и/или удостоверения във връзка с наследяването".
………………………………………
§ 143. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ,
бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр.
113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от
2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109
от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от
2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от
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2017 г., бр. 17, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 7 и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. декларация, че заявителят разполага правното основание за ползването на
земеделските земи, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан; ако документът
не подлежи на вписване се представя копие от същия.“
б) в ал. 6:
аа) създава се изречение първо:
„Регистърът по ал. 2 се води при спазване на изисвканията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.“
бб) досегашният текст става изречение второ;
в) създава се ал. 7:
„(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
2. В чл. 16а, ал. 1, т. 2, изречение първо се изменя така:
„Декларация, че лицето по чл. 16 разполага обект и/или съоръжение за
съхраняване на изкупения тютюн, в която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан; ако
документът не подлежи на вписване се представя копие от същия.“
3. В чл. 25:
а) в ал. 2 се добавя изречение второ:
„Регистърът се води при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.“
б) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
4. В чл. 29 се създават ал. 3- 7:
„(3) Регистрация се извършва на основание подадено уведомление до директора
на Агенция „Митници” от притежателя на правото върху търговската марка на
тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в
Република България, за което се представят съответните пълномощни.
(4) За наличието на правото върху марка, получено по силата на лицензионен
договор за изключителна лицензия, се представя и декларация от получателя на правото.
(5) Срокът за отстраняване на непълноти и/или нередовности и/или за
предоставяне на допълнителни документи и/или информация по подаденото
уведомление е 14 дни.
21 / 22

(6) Директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице издава
удостоверение за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена в 14-дневен
срок от постъпване на уведомлението по ал. 3. В случаите по ал. 5 удостоверение се
издава в 14-дневен срок от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите и/или
предоставяне на допълнителните документи и/или информация.
(7) Директорът на Агенция „Митници” или оправомощено от него лице може да
прекрати регистрацията на продажна цена на тютюнево изделие, когато бъде установено,
че тя е извършена въз основа на представена невярна информация от уведомителя или
при нарушаване изискванията на този закон. В случаите, когато притежателят на
търговска марка оттегли пълномощно от упълномощено лице, съответната регистрация
се прекратява.”;
5. В ал. 37, ал. 1:
а) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако годишните финансови
отчети не са заявени за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
б) в т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”.
………………………………………
§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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