МОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
I. Въведение:
1.
Законопроектът
за
допълнение
и
изменение
на
Административнопроцесуалния кодекс цели подобряване на законодателната уредба за
ограничаване на административната тежест и подобряване на административното
обслужване за гражданите и бизнеса.
1.1. Предложенията за изменение и допълнение са изготвени на база резултатите
от проект „Трансформация на модела на административното обслужване“, финансиран
от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Целта на трансформацията на административното
обслужване е превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във
вътрешни административни услуги; електронизиране на нови услуги за гражданите и
бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизод от живота или бизнеса“,
стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални
администрации и преминаване към комплексно административно обслужване.
Емпиричната информация за изготвяне на предложенията за измененията и
допълненията се основава на посещения в над 3700 локации, в които се предоставят
административни услуги от всички централни администрации и техните териториални
звена, всички областни, общински и районни администрации, държавни и общински
болници, детски градини, училища, висши училища, библиотеки, музеи, пощи, банки,
застрахователи, електроразпределителни дружества, ВиК оператори, топлофикационни
дружества и други организации, предоставящи обществени услуги, както и анализ на
нормативната уредба, процесите и вътрешните процедури на предоставяните
административни услуги и режими.
1.2.
Законопроектът
за
допълнение
и
изменение
на
Административнопроцесуалния кодекс систематизира основните правила за
осъществяването на административно обслужване. С предложената нова Глава седма „а“
се регламентира редът, по които административните органи, организациите,
предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и
органите на съдебната власт предоставят на гражданите и организациите
административни услуги и извършват административно обслужване. Регламентират се
изменения в основополагащи разпоредби от кодекса, в посока детайлизиране,
прецизиране и уточнение, с цел спазване на основните принципи и правила за
осъществяване на обслужването - при издаване на индивидуални административни
актове, включително в резултат на регулация на стопанска дейност и на отделни сделки
или действия, при предоставяне на административни услуги и при извършване на други
административни действия, по подадени от гражданин и/или организация искания,
уведомления и декларации.
1.2.1. Действащата правна уредба, касаеща предоставянето на административни
услуги и извършването на административно обслужване е в различни нормативни
актове.
Към
момента
Административнопроцесуалният
кодекс
предвижда
предоставянето на административни услуги да се осъществява при спазване на принципа
за комплексно административно обслужване, като с § 8 от Преходните и заключителните
разпоредби препраща към разпоредбите за издаване на индивидуални административни
актове и обжалването им, ако в специален закон не е предвидено друго. Същевременно,
дефиницията на понятието „административна услуга“ е залегнала в два други
нормативни акта – в Закона за администрацията и в Закона за електронното управление,
като тя не отчита напълно обстоятелството, че административни услуги се предоставят
1 / 10

както от административни органи, така и от организации, предоставящи обществени
услуги, лица, осъществяващи публични функции и органи на съдебната власт. Самата
дефиниция има нужда от прецизиране - понастоящем тя обхваща и действия, които по
същината си не са административни услуги, или трябва да се извършват единствено като
вътрешни административни услуги. Необходимо е изменение и в легалната дефиниция
на понятието „вътрешна административна услуга“, като се регламентират принципните
случаи, в които се извършват вътрешни административни услуги.
1.2.2. В нормативната уредба се съдържат и различни дефиниции на понятията
„обществена услуга“, „организация, предоставяща обществени услуги“ и „лице,
упражняващо публични функции“, като е необходимо да се създадат условия за
идентично възприемане на понятията и еднакъв подход при обслужването на гражданите
и организациите от тези организации и лица, базиран на комплексно административно
обслужване.
1.2.3. По отношение на комплексното административно обслужване, е
наложителна промяна в обхвата на органите и лицата, които участват в него, както и
прецизиране на дефиницията на понятието – към момента, съгласно дефиницията на
понятието в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на кодекса, комплексността се
ограничава в рамките на структурата на един орган.
1.2.4. Необходима е по-широка регламентация на правилата за извършване на
служебния обмен, който е ключов за осъществяване на комплексното административно
обслужване - към момента правила за него са регламентирани само в Закона за
електронното управление, като те не обхващат значителна част от случаите, в които
такъв е необходим. За намаляване на административната тежест от важно значение е и
залагането на общо правило, свързано с ограничаване на възможността да се изисква
удостоверяване на данни или представяне на документи, налични в публичен регистър.
1.2.5. Промените са от ключово значение за реализацията на административната
реформа, като целят да създадат необходимите условия гражданите и организациите да
престанат да бъдат „куриери“ между администрациите и други органи и организации, да
се премине към безхартиено общуване, да се осигури служебен обмен на данни,
документи и информация, включително чрез извършването на вътрешни
административни услуги, както и да се регламентират основните принципи и положения
за осъществяването на регистровата реформа.
1.2.6. Предлаганите промени отчитат и обстоятелството, че спазването на
правилата за осъществяване на административно обслужване, както и на принципите на
Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за
електронното управление не следва да се ограничава само до предоставянето на услуги,
а следва да обхваща цялостния процес на комуникация и контакт на административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебната власт с гражданите и организациите.
2. За осигуряване на съответствие с принципните положения, залегнали в
законопроекта, се предвиждат изменения и в широк кръг други закони с преходни и
заключителни разпоредби.
2.1. Предвид регламентацията и систематизацията на правилата и реда, по който
се извършва административното обслужване и на измененията на дефинициите, са
направени следващите от това промени в Закона за администрацията и в Закона за
електронното управление. В Закона за електронното управление се регламентира за пръв
път с легална дефиниция понятието „Регистър“, както и основните положения за
реализацията на реформата на регистрите, като ключов елемент от електронното
управление.
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2.2. Промените засягат и регламентацията на индивидуалните административни
актове, издавани в резултат на регулация на стопанската дейност и на определени сделки
или действия, като са прецизирани редица разпоредби на Закона за административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Целта им е найвече да се ограничи възможността на въвеждане с подзаконови нормативни актове на
непредвидени в закон регулации и въвеждане с такъв вид актове на изисквания към
осъществяване на стопанска дейност и към извършване на отделна сделка или действие,
непредвидени в закон. Детайлизирането на разпоредбите на Закона за
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
дава гаранция за спазване на поставената с него цел - режим и изисквания по него да се
въвежат само със закон. Промените отчитат наличието на режими, касаещи отделни
сделки или действия, които не са пряко свързани със стопанска дейност или чиято цел
не е започване или извършване на стопанска дейност, като няма основание правилата на
закона да не разпростират действието си и върху тези регулирани сделки или действия.
Предлага се и промяна в наименованието на закона - Закон за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол (по-надолу в текста
законът е посочен с новопредложеното наименование). С промените се цели и
преодоляване и случаите на въвеждани с наредби на общински администрации
регулаторни режими, като са направени и следващите се изменения в Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Предвид уредбата в специалните закони на
множество разрешителни режими, които по същността си са типични регистрационни
процедури, в Закона за административното регулиране и административния контрол се
разширява и приложното поле на разпоредбите, предвиждащи поддържането на
публичен електронен регистър и спрямо разрешителните режими.
2.3. От съществено значение са въпросите, свързани с необходимостта от
стандартизиране на административните услуги и определяне на органи, контролиращи
тези процеси, включително относно вписвания в Административния регистър по чл. 61
от Закона за администрацията, както и предложенията за създаване на ефективни
механизми и правила за определяне на таксите, събирани за предоставянето на
административните услуги и осъществяване на регулацията при отделните режими и за
заплащането им по електронен път, без към исканията да се представя документ за
платена такса. В тази връзка се предлагат промени в Закона за администрацията, в Закона
за административното регулиране и административния контрол, в Закона за държавните
такси и в Закона за местните данъци и такси.
2.4. Предлаганите с преходни и заключителни разпоредби на законопроекта
промени в общо 136 специални1 закона са в четири насоки:
2.4.1. Промените са отражение на принципа на служебното начало и на
функцията „публичност“ на регистрите: с тях се регламентира служебно снабдяване с
данни и документи или отпадане на задълженията за представяне на документи, за които
данните са в публичен регистър, като се предвижда заявителят само да посочи
идентификационни данни. Такива данни, документи и обстоятелства, за които да се
извършва служебна проверка, са най-общо: търговска регистрация, регистрация като
ЮЛНЦ, регистрация по Булстат, документи, налични в ТРРЮЛНЦ - ГФО, обявени
дружествени актове, устави, липсата на данъчни, осигурителни и митнически
задължения, наличие на определено образование и квалификация, данни за собственост
и учредени права, вписани в Имотния регистър, данни дали заявителят разполага с
1

В този брой не са включени Закон за администрацията, Закон за електронното управление, Закон за
местното самооуправление и местната администрация, Закон за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, Закон за държавните такси и Закон за местните данъци и такси.
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персонал по трудов договор, разрешения за строеж, разрешения за въвеждане в
експлоатация, решения по ОВОС, данни от кадастралната карта, съдимост, и други
документи, налични в публични регистри или издавани от същия или друг орган.
2.4.2. Направени са и изменения и допълнения в законите, които премахват
изрични изисквания за подаване на заявления и документи към тях на хартиен носител и
такива за представяне на на документ за платена такса към искането до съответния орган,
като текстовете са преформулирани по начин, по който такъв документ да не се изисква,
когато плащането е направено по електронен път. Промените целят наличието на
текстовете да не представлява спънка при съществуващо или бъдещо електронизиране
на процесите. Към момента в множество закони, уреждащи различни обществени
отношения е налице изискване към подаваните искания и заявления на граждани и
организации да се прилага документ за платена такса. В част от действащите нормативни
актове заявленията не се разглеждат, ако документ не е представен. Това е пречка за
предоставянето на електронни услуги и постигане на цялостна електронизация на
процесите по обслужване.
2.4.3. Промените целят да приведат в съответствие с изискванията на Закона за
административното регулиране и административния контрол някои специални закони,
чрез: уточняване на реда, по който се водят регистрите за определени лицензионни,
регистрационни и разрешителни режими; спазване на предвидените в закона правила за
отстраняването на нередовности по подадени заявления; осигуряване приложимостта на
мълчаливото съгласие.
2.4.4. За да се осигури спазването на правилата за административно обслужване
от организациите, предоставящи обществени услуги, в специалните закони са
предвидени изрични задължения и са определени контролиращи органи.
………………………………………..
III. Промени в други закони, предвидени в Преходни и заключителни
разпоредби на законопроекта:
Параграфи от 15 до 156 включително се отнасят до изменения и допълнения в
общо 142 кодекса и закона:
…………………………………………………
§ 15 се отнася до Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С
допълненията в чл. 87, ал. 11 и ал. 12 се предоставя възможност на компетентните органи
и другите правоимащи лица, които, съгласно чл.87, ал.11 от ДОПК следва да изискват и
получават от общините служебно по електронен път информация за наличие или липса
на задължения, да извършват това чрез изискване на данни/проверка по служебен път в
системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите по чл.
5а от ЗМДТ. С измененията в чл. 264, ал. 1 се уточнява терминологията, свързана със
задълженията за данък върху недвижимите имоти, като се постига съответствие с
понятията по специалния Закон за местни данъци и такси, както и се регламентира
установяването наличието или липсата на задължения освен чрез данъчната оценка, и
чрез извършването на служебна проверка в системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите по чл. 5а от ЗМДТ.
………………………………………………………………………
§ 19 се отнася до Валутния закон. Законът въвежда регистрационен режим за
лица, извършващи дейност като обменно бюро и за лица, които осъществяват дейност по
добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с
и от тях по занятие и предвижда воденето на публични регистри. В закона не е
предвидено регистрите да се поддържат при спазване изискванията на Закона за
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ограничаване на административното регулиране и административния контрол. С
измененията е въведено изискване публичните регистри да отговарят на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол. За
облекчаване на административната тежест е предвидено, че от лицата не могат да се
изискват документи за удостоверяване на обстоятелства и данни, вписани в публичните
регистри по закона.
.........................................
§ 25 се отнася до Закона за акцизите и данъчните складове. Предвижда се
отпадането на изискването за представяне на някои документи в процедурите по
извършване на лиценз и регистрация, както и при издаването на разрешения, като
заявителят само ще посочва определени индивидуализиращи белези, по които
административният орган следва да извърши служебна проверка. В резултат на това
отпада изискването за представяне на документи – лиценз, разрешение или регистрация,
извършени от същия или друг орган; документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в
експлоатация, като се предвижда заявителят само да посочва номер, дата, и орган, издал
съответния акт. Отпада и изискването за представяне на скица, като вместо това
заявителят ще посочва адрес, номер по действащ план и/или идентификатор, определен
по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Изрично се предвижда регистрите за
издадените лицензи за управление на данъчен склад, за извършените регистрации и
издадените разрешения по закона (включително регистрите на освободените от акциз
крайни потребители, на лицензираните складодържатели и на данъчните складове, на
независимите малки пивоварни, на специализирани малки обекти за дестилиране и на
обекти за винопроизводство на малки винопроизводители, на лицата по чл. 57а, 57в, 58а
и 58в) да се водят при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол. За облекчаване на
административната тежест е предвидено, че от лицата не могат да бъдат изисквани
документи за удостоверяване на обстоятелства и данни, вписани в публичните регистри.
……………………………………
§ 27 се отнася до Закона за безмитната търговия. С цел намаляване на
административната тежест се предвижда, при издаването на лиценз за извършване на
безмитна търговия, отпадане на документи, представяни към момента от заявителите.
Документите, чието изискване се преустановява, са свързани с установяване на
обстоятелства относно търговската регистрация, съдимостта на лицата, липсата на
данъчни, осигурителни и митнически задължения, както и нарушения на митническото
и данъчното законодателство - тези обстоятелства могат да бъдат проверявани служебно.
Въвежда се задължение регистърът на издадените лицензи да се поддържа съгласно
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
За облекчаване на административната тежест е предвидено, че от лицата не могат да се
изискват документи за удостоверяване на обстоятелства и данни, вписани в публичния
регистър.
……………………………………
§ 42 се отнася до Закона за данък върху добавената стойност. Предвидени
са изменения, свързани административни услуги и режими по Наредбата № Н-18 от
13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства, които до момента не са намерили отражение в закона.
Със създадения нов чл. 118а е уреден на законово ниво режимът за регистрация
на лицата, извършващи сервизно обслужване на тип на фискално устройство и
интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. С
измененията се цели осигуряване на законосъобразността на регистрацията, тъй като към
момента същата притежава белезите на режим по смисъла на Закона за ограничаване на
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административното регулиране и административния контрол, но е уредена само в
наредба, поради което е необходимо въвеждането на режима на законово ниво. С
промените е уреден ред за извършване на регистрация, включително относно
изискванията към заявленията, сроковете за регистрация, поддържането на регистъра и
основанията за заличаване от регистъра. Предвижда се лицата да спазват изискванията
на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства при осъществяване на дейността си.
Със създадения чл. 118б се регламентира на ниво закон правомощието на
Българския институт по метрология да извършва одобряване и регистрация на типове
фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на
търговската дейност по реда определен в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
……………………………………
§ 79 се отнася до Закона за корпоративното подоходно облагане. Предвидени
са изменения, свързани със служебно установяване на определени обстоятелства при при
издаване на разрешение за дейност като оператор на ваучери за храна – наличие на
регистриран капитал, регистрация по ЗДДС, липса на производство по несъстоятелност
и ликвидация, липса на публични задължения. Определен е и срок за издаване на
разрешението.
……………………………………
§ 90 се отнася до Закона за местните данъци и такси. Промените са от
същствено значение за намаляване на административната тежест, с оглед броя и обхвата
на общинските и районните администрации, които предоставят и значителен брой
административни услуги.
Предвижда се Министерство на финансите да бъде централен администратор на
данните от системата за обмен на информация по чл. 5а от закона, като предоставя по
служебен път информация от нея на административните органи, организациите,
предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и
органите на съдебната власт, когато данните са необходими на съответните органи,
организации и лица за изпълнение на правомощията им. По този начин се обезпечава
възможността за служебен обмен на информацията, касаеща наличие или липса на
данъчни задължения към общинските администрации за местни данъци и такси, като
годишен данък върху недвижимите имоти, данък върху моторните превозни средства,
данък върху наследството и пр. Същевременно, относно прехвърлянето на недвижимите
имоти се въвеждат задължение съдии, нотариуси, областни управители, кметове на
общини и други длъжностни лица да извършват сделка и действие, с което се прехвърля
недвижим имот, учредяват се, прехвърлят се, изменят се или се прекратяват вещни права
върху недвижим имот, само след като установят, че е изпълнено задължението за
заплащане на данъка по върху недвижимите имоти, подобно на действащата разпоредба
на чл. 50 от закона. Служебната проверка ще се извършва в системата за обмен на
информация по чл. 5а, чрез осигурен от Министерство на финансите достъп.
Промените са в духа на спазване на принципа на комплексното административно
обслужване по чл.13а от АПК и със служебното начало по чл. 36 от АПК, като
прецизират текстовете, приети с ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., които
предвиждат отпадане на задълженията за подаване на данъчни декларации по чл. 14 от
Закона за местните данъци и такси в два случая: при новопостроен имот, подлежащ на
въвеждане в експлоатация и при придобиване по възмезден или безвъзмезден начин на
недвижим имот и права върху такъв, като информацията за промяната на собствеността
ще се получава служебно от Агенцията по вписванията, каквато е действащата преди
предлаганите промени разпоредба. За целта се въвежда минимален обхват на
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уведомлението, което Агенцията по вписванията следва да извършва, като се предвижда
редът за предоставяне на уведомлението и конкретният обхват на съдържанието му да се
определят със съвместна заповед на министъра на правосъдието и министъра на
финансите. Във връзка с измененията в чл. 15, в сила от 01.01.2019 г. се предвижда
служителите по чл. 4, ал. 1 от закона да извършват служебни проверки за наличието на
въведени в експлоатация обекти и издадени разрешения за ползване, необходими за
целите на облагането (вместо органът, издал разрешението – обичайно общинска
администрация, да е длъжен да го предоставя на дирекцията в общината с дейност МДТ,
като за тези документи по ЗУТ са налице публични регистри). Измененията предвиждат
служителите по чл. 4, ал. 1 по служебен път да се снабдяват с данните, нужни за
определяне на данъка върху недвижимите имоти върху новопостроените имоти след
завършен груб строеж на сградите (вместо те да се предоставят повторно от
възложителите, като данните са налични в общинската администрация). Промените
предвиждат отпадане на нововъведеното задължение за уведомяване от нотариусите на
общините за всяка сключена сделка, платен данък и основа, върху която е определен,
предвид съществуващото законодателно решение за уведомяване от Агенция по
вписванията и резултатите от проекти на агенцията, в насока надграждане на Имотния
регистър, включително осигуряване на уведомяване на общини за данъчни цели за
вписани сделки с имоти. Промените предвиждат и отпадане на задължението за подаване
на декларация при придобиване на недвижим имот по наследство, като информацията за
промените в собствеността ще се получава както от данните, налични в общината, така
и на база подадената декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси, в която,
както и към момента, данъчно задълженото лице или лица, подаващи декларацията,
посочват наследниците и техните квоти. Промените предвиждат и отпадане на
задължението за подаване на декларация за придобиване на собственост върху моторно
превозно средство по наследство, сходно на предложената уредба за декларацията върху
недвижим имот, придобит по наследство. Същевременно се запазват задълженията при
промени в обстоятелства, водещи до определяне на данъците по закона, данъчно
задължените лица да подават декларация.
Във връзка с приетата ал. 5 в чл. 15, в сила от 01.01.2019 г., предвиждаща
задължение за заплащане на данък върху недвижимите имоти и в случаите, когато
обектът не е въведен в експлоатация в двугодишен срок от завършване на грубия строеж,
съответно – не му е издадено разрешение за ползване в едногодишен срок от съставяне
на акт по чл. 176 от ЗУТ, се предвижда данъкът да се дължи ако в тези срокове не е
подадено заявление за въвеждане в експлоатация, съответно издадаване на разрешение
за ползване. Така се препятства възможността за данъчно облагане в случаите, в които
процедурата се бави по причини, независещи от собственика.
Във връзка с отпадане на задължението за подаване на декларации при
безвъзмездно придобиване на имущество, в сила от 01.01.2019 г., са прецизирани
текстовете на чл. 49, ал. 3 и 4, като те касаят случаите на деклариране, съответно
освобождаване от задължението за деклариране на имущество, различно от недвижими
имоти, вещни права върху тях и моторни превозни средства.
Въвежда се облекчен режим на деклариране на данни, свързани с промени в
обстоятелства, водещи до определяне на данък, в обстоятелства, водещи до
освобождаване от данък и наличието на права за данъчни облекчения, като се предвижда
подаване на декларация, в която да се посочват само променените обстоятелства, по
образец, който се определя по реда за определяне на образците на данъчни декларации.
С разпоредбата на новия чл. 5 се осигурява спазване на принципа за
комплексното административно обслужване, като се предвижда нормата да се съблюдава
при всеки проект на наредба, издаван от общински орган.
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Прецизират се текстовете, свързани с правомощията на служителите на
общинската администрация при приемане на данъчни декларации, като се уточнява
обхватът на служебните проверки, както и се въвежда максимален срок за служебно
попълване на данни и/или информация в подадените данъчни декларации, за тяхната
обработка и за актуализиране на данните за обекта на облагане в общинската
администрация.
Прецизират се текстовете, свързани с определяне на данъчната оценка, с оглед
отпадането на задълженията за подаване на декларации и предвид наличната в
общинските администрации информация за размера на оценката. Премахва се и
изискването за представяне на документи, издавани от същата администрация –
констативен протокол за незавършено строителство.
Във връзка с промените в разпоредбата на чл. 10, ал. 1 касаещи дължимостта на
годишния данък върху недвижимите имоти, които предвидиха изрично дължимостта му
да е и върху „самостоятелни обекти в сгради“, е направена препратка за значението на
понятието в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър. Разпоредбата се
прецизира и по отношение на изключението за недължимост на данъка в случаите на
липса на промяна на предназначението, като се уточнява че данъкът се дължи за
поземлени имоти извън строителни граници, които са с променено предназначение на
земята и след приключване на процедурата по промяна на предназначението на
поземления имот за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските
земи.
По отношение на данъка върху превозните средства, за намаляване на
административната тежест, се предвижда прекратяването на регистрация на превозно
средство да се установява служебно от служителите на общинската администрация, въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, съгласно ал. 1 и ал. 2 на чл. 54.
Прецизират се текстовете, касаещи определянето на зони за платено и безплатно
паркиране, като се осигурява съответствие с уредбата на Закона за движението по
пътищата и се избягва дублиране на регулация, като същевременно се запазва уредбата
за ползването на общинските тротоари, площади и улични платна и места, върху които
са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, които са общинска собственост и за събирането на такса за това от
страна на общината.
Предвижда се освобождаване от задължението за подаване на декларация за
придобиване на куче в тримесечен срок от придобиването му, ако в този срок
собственикът на кучето е изпълнил изискванията на чл. 174, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и на кучето е издаден паспорт, с отбелязване за
извършена ваксинация и обезпаразитяване, тъй като съгласно чл. 174, ал. 4 от посочения
закон, ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския
паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община и няма нужда от
отделна декларация от собственика.
Прецизират се текстовете, свързани с предоставяните от общинските
администрации административни услуги, като се уеднаквява уредбата и се премахва
съществуващото разграничение между „административни услуги“ и „технически
услуги“ – последните са категория, съществуваща в Закона за местните данъци и такси,
която притежава всички белези на административни услуги и няма основание за
съществуващото към момента в закона деление. Друг аспект на промените, свързан с
премахване на разликата между двата вида категории, касае обстоятелството, че по сега
действащата уредба таксите за технически услуги се определят по правилата на чл. 7, чл.
8 и чл. 9, а за административни – по правилата на чл. 115а, които правила са различни по
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отношение на допустимите елементи, които формират размера на таксата. За таксите са
въведени промени, които целят идентичност при определяне на допустимите елементи,
формиращи размера на таксите и еднакви правила, които да важат за таксите за всички
административни услуги, предоставяни от административни органи, организации,
предоставящи обществени услуги, лица, осъществяващи публични функции и органи на
съдебната власт и регулаторни режими, извършвани от страна на централните,
териториалните и специализираните териториални администрации. Тези промени са
заложени както в Закона за местните данъци и такси, така и в Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол и в Закона за държавните
такси, като предвиждат определяне на таксите въз основа на необходимите материалнотехнически и административни разходи за услугите, при спазване на правила и
нормативи за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им,
приети с акт на Министерския съвет. Същевременно, в трите закона се залагат общи
положения за съдържанието на акта на Министерския съвет, като се предвижда с него да
се определят: видовете материално-технически и административни разходи; ред и начин
за изчисляване на разходите; правила за регламентиране на намален размер на таксите
при електронно заявяване и/или електронно предоставяне. Предвижда се също и
възможност за заплащане на таксата по електронен път.
Прецизират се и текстовете, които предвиждат правомощия на общинските
администрации за събиране на такси, като изрично се уточнява правото им за това в
случаите на издаване на удостоверения за регистрация за извършване на стопанска
дейност, разрешение или удостоверение за отделна сделка или действие по реда на
Закона за административното регулиране и административния контрол, когато в
случаите, предвидени в специалния закон, уреждащ съответната административна
регулация. Промяната се налага с оглед обстоятелството, че към момента в чл. 107,
уреждащ заплащането на такса за технически услуги, услугите са изброени
неизчерпателно и правото за събиране на такси за други услуги в областта на
териториалното
и
селищно
устройство,
архитектурата,
строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии се извежда по
тълкувателен път от чл. 108 от закона. Уточнява се и правилото за постъпване на таксата
в общинския бюджет в случаите, когато на общински орган е възложено да предоставя
административна услуга, за която е предвидена държавна такса.
Относно стандартизирането на услугите, предоставяни от общините, които
обхващат дейностите във връзка с местните данъци и такси се предвижда, по
предложение на министъра на финансите, приемането от Министерския съвет на наредба
в която да се уредят образци на заявления за предоставяне на услугите, документи, които
заявителят следва да представи при заявяване на услугите, образци на издаваните
документи в резултат от предоставяне на услугите, срокове за предоставяне на услугите,
когато такива не са определени в друг закон или подзаконов нормативен акт и
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните процедури по
предоставяне на услугите.
………………………………………….
§ 134 се отнася до Закона за счетоводството. Предвижда се уточняване на
разпоредбата за отпадане на изискването за поставяне на печат на предприятието и на
счетоводното предприятие при съставяне на финансовите отчети, освен ако друг,
специален закон не го изисква.
………………………………………….
§ 146. се отнася до Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове. Предвижда се отпадне изискването за представяне на
удостоверение от съответната община за установяване на обстоятелството че лицата са
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картотекирани са в общините по реда на Закона за наемните отношения с жилищни
нужди по чл. 11, ал. 1, т. 1-5 от Наредбата за разпределяне и продажба на жилища и в
Министерството на вътрешните работи - по ведомствената наредба за разпределяне и
продажба на жилища. Предвидено е тези данни да се проверява по служебен път от
органа.
§ 151 се отнася до Закона за хазарта. Предвижда се публичните електронни
регистри на организаторите на хазартни игри; на организаторите на дейности по
производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване; на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и
отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по
закона и на утвърденото игрално оборудване да се водят при спазване на изискванията
на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол. Предвижда се, за вписаните в регистрите данни и обстоятелства да не се
изискват документи от съответните лица.
Предвидени са изменения, свързани с реда за включване на лабораториите в
списъка с лаборатории в Република България и в другите държави - членки на
Европейския съюз, в другите държави - страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват
изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.
Досега редът е регламентиран само в Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки, което не съответства на изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
С измененията и създадения нов чл. 40а е регламентиран на законово ниво редът
за включване на лабораториите в списъка, като са прецизирани текстовете, свързани с
подаване и разглеждане на заявлението, сроковете за включване и основанията за
изключване от списъка.
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