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:
……………………………………………
§ 15. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005
г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 57, 59,
108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98,
100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр.
52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1, 14, 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от
2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7,
15, 27, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 87:
а) в ал. 10:
аа) изречение второ се изменя така:
„Националната агенция за приходите предоставя на възложителите достъп по
електронен път до информация за наличието или липсата на задължения на лицата.“
бб) създава се изречение трето:
„Министерството на финансите предоставя на възложителите достъп по
електронен път до информация за наличието или липсата на задължения към съответната
община, съдържаща се в системата за обмен на информация по чл. 5а от Закона за
местните данъци и такси“.
б) в ал. 11 след думата „общините“ се добавя „и/или Министерство на финансите,
като централен администратор на данните от системата за обмен на информация по чл.
5а от Закона за местните данъци и такси“;
в) в ал. 12 се създава т. 4:
„4. министъра на финансите - за информацията, обменяна чрез системата за обмен
на информация по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси“.
2. В чл. 264, ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Наличието или липсата на непогасени задължения за данък върху недвижимите
имоти по Закона за местните данъци и такси за имота се установява след служебна
проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на
финансите по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси или се удостоверява в
данъчната оценка.“
…………………………………………..
§ 19. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002
г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24
от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 93
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
1.
В чл. 3, ал. 3:
а) В края на първото изречение се поставя запетая и се добавя: „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол”.
б) Създава се изречение трето:
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„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
2.
В чл. 13, ал. 2:
а) В края на първото изречение се поставя запетая и се добавя „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол”.
б) Създава се изречение трето:
„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
…………………………………………..
§ 25. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 108 и 109 от 2007
г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82
и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014
г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017
г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7, 17 и 33 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 24а:
а) в ал. 6:
аа) основният текст се изменя така:
„Искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител
съдържа:”;
бб) Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в зависимост
от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;”;
8. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията, с посочване на органа, който го е издал;”
вв) в т. 10 преди думите „лиценз, разрешение или регистрация“ се добавя „номер
и дата на издаване на“ и след думите „когато това се изисква по закон“ се добавя „и
посочване на органа, който го е издал;“
2. В чл. 24г:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.”;
б) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
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които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
по ал. 1 или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър
по ал. 1, приемат удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
3. В чл. 45з се създава ал. 3:
„(3). Регистрите по ал. 1 се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите,
предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред които следва да
се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 1 или на които са необходими
данни, налични в регистрите по ал. 1, приемат удостоверяването на тези обстоятелства и
данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.”
4. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „включително адрес, номер по
действащ план и/или идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;”;
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо накрая се добавя „и описват следните обстоятелства:”;
бб) Точки 6, 6а и 7 се изменят така:
„6. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и посочване на органа, който
го е издал;”;
6а. номер, дата и издател на разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на
обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията, издаден от съответния компетентен
орган;
7. декларация, че заявителят разполага със собствени или наети помещения и/или
площи, в която се посочват индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване се
посочват акт, том и година и служба по вписванията, в която е вписан;”.
вв) точка 8 се отменя.
5. В чл. 54:
а) в ал. 1 се добавя изречение второ: „Регистърът се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.”;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
6. В чл. 55а се създават ал. 9 и ал. 10:
„(9) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър на регистрираните
независими малки пивоварни съгласно изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.“
3 / 17

(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
7. В чл. 55в:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се слага запетая и се добавя „включително адрес, номер по
действащ план и/или идентификатор, определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;”;
б) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„Искането по ал. 1 съдържа и:“
бб) точка 1 се изменя така:
„1. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е издал;”;
вв) точка 3 се отменя.
8. В чл. 56 :
а) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Регистърът по ал. 2 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 2 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 2, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
9. В чл. 57:
а) в ал. 3 основния текст се изменя така:
„Искането по ал. 2 съдържа:“
б) точка 3 се изменя така:
„3. номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията, с посочване на органа, който го е издал;”;
в) точка 6 се изменя така:
„6. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е издал;”;
10. В чл. 57а, ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция „Митници” води публичен регистър,
при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол. Административните органи, лицата, осъществяващи
публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги и органите на
съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния
регистър или на които са необходими данни, налични в публичния регистър приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни. Публичният регистър
съдържа следната информация:”;
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11. В чл. 57б, ал. 6:
а) основният текст се изменя така:
„Искането по ал. 1 - 3 съдържа:”;
б) точка 6 се изменя така:
„6. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е издал;”;
12. В чл. 57в, ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е издал;”;
б) в т. 4 думите „документ за собственост или договор за наем на този обект” се
заменят с „декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в зависимост
от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;”.
13. В чл. 57г се създават ал. 8 и 9:
„(8) Регистърът по ал. 5 се води съгласно изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол.
(9) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 5 или на които са
необходими данни, налични в регистъра по ал. 5, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.”
14. В чл. 58а, ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. номер и дата на издаване на лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон и органът, който го е издал;”;
б) в т. 4 думите „документ за собственост или договор за наем на този обект” се
заменят с „декларация, че заявителят разполага със собствен или нает обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за собственост/ползване, в зависимост
от вида му, а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;”.
15. В чл. 58б се създават ал. 6 и 7:
„(6) Регистърът по ал. 3 се води съгласно изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол.
(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 3 или на които са
необходими данни, налични в регистъра по ал. 3, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
16. В чл. 58е се създават ал. 5 и 6:
„(5) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър на лицата по чл. 58в
съгласно изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
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са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
……………………………………………….
§ 27. В Закона за безмитната търговия (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 52 от 2008 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г. и бр. 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите „след представянето на документи, удостоверяващи“ се заменят
с „в което декларира, че отговаря на“, а думите „т. 4, буква „а“ се заличават;
б) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Лицензът се издава по подадено писмено заявление по реда на ал. 2 към което се
прилага копие от договора с лицето, експлоатиращо обектите по чл. 2, т. 1 и 3“ и се
добавя изречение трето „Министерството на финансите установява служебно
обстоятелствата по чл. 3, ал. 2.“
2. В чл. 10:
а) в ал. 4, накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
3. В чл. 11 думите „за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 3 и 4“ се заменят с
„при промяна на обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4 и прекратяване на договора с лицето,
експлоатиращо обектите по чл. 2, т. 1 и 3“.
………………………………..
§ 42. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г.; бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007
г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99
от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105
и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. бр. 85,
92, 96 и 97 2017 г. и бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 33 от 2019 г.) се създават чл. 118а
и 118б:
„Чл. 118а. (1) Сервизно обслужване на тип на фискално устройство и интегрирана
автоматизирана система за управление на търговската дейност се извършва от лице,
регистрирано, като сервизна фирма, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което по
националното си законодателство има право да извършва стопанска дейност;
2. има сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип на фискално
устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
с производителя или вносителя;
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(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва от Българския институт по
метрология въз основа на подадено заявление за регистрация, което съдържа:
1. ЕИК, а за дружества, регистрирани в друга държава - документ за актуалната
регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на
съответната държава на лицето;
2. копие от сключения договор с фирмата производител или вносител за сервизно
обслужване на посочените в договора типове фискални устройства и интегрирани
автоматизирани системи за управление на търговската дейност, освен ако лицето не е
производител/вносител;
3. графично изображение на сервизната пломба;
4. списък на сервизните техници.
(3) В 7 дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2, Българският институт по
метрология вписва лицата в публичен регистър на фирмите извършващи сервизно
обслужване на типове на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи
за управление на търговската дейност и издава удостоверение за регистрация или
мотивирано отказва, когато не са спазени изискванията по ал. 2.
(4) Публичният регистър по ал. 3 на фирмите извършващи сервизно обслужване
се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство,
без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.
(6) При промяна на обстоятелствата по ал. 2, т. 2, т. 3 и/или т. 4 лицата уведомяват
писмено Българския институт по метрология в 7-дневен срок от настъпване на
промяната.
(7) При извършване на дейността си лицата, извършващи сервизно обслужване на
тип на фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на
търговската дейност, спазват изискванията в наредбата по чл. 118, ал. 4.
(8) При неспазване изискванията по ал. 2 или при системни закъснения при
ремонта на фискалните устройства и фискалните памети, установени при контрола от
Българския институт по метрология, или по предложение на органите по приходите или
на производителя/вносителя председателят на Българския институт по метрология или
упълномощено от него лице регистрацията се прекратява със заповед на председателя на
Българския институт по метрология. В 7-дневен срок от издаването, заповедта се
изпраща на лицето и се вписва регистъра по ал. 3.
(9) Отказът за регистрация и заповедта за прекратяване може да се оспорват по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 118б. Българският институт по метрология извършва одобряване и
регистрация на типове фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за
управление на търговската дейност по реда определен в наредбата по чл. 118, ал. 4.“
………………………………..
§ 79. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006
г.; изм. и доп. , бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009
г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16,
23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015
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г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г. и бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103
и 105 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) в чл. 209, ал. 4 се добавя изречение второ и трето:
„Писмената заповед за издаване или отказ за издаване на разрешение се издава в
30-дневен срок от изтичане на срока за подаване на заявления за участие в конкурса по
ал. 3. Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се установяват служебно от комисията
за провеждане на конкурса, съгласно наредбата по ал. 6.“
§ 90. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и
доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от
2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от
2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от
2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28,
31, 35 и 39 от 2011 г.; бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от
2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г. и бр. 88, 92, 96,
97 и 99 от 2017 г., 98 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 32 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „Данъчните декларации“ се заменят с „Декларациите и данъчните
декларации“;
б) в ал. 2 думите „Данъчните декларации“ се заменят с „Декларациите и
данъчните декларации“;
2.
В чл. 4 ал. 3 изречение второ след думите „изискване за представяне на
удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се добавя
„или изискване на информация по реда на чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс“, а след думите „се представя удостоверение“ се
добавя: „или се изисква информация“;
3.
Създава се нов чл. 5:
„Чл. 5. В производствата по този закон, органите по него и служителите на
общинските администрации не могат да изискват предоставяне на информация, данни
или документи, които са налични при тях или при друг орган, организация, предоставяща
обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции и орган на съдебната власт,
а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.
4.
В чл. 5а:
а) създава се ал. 4:
„(4) Министерство на финансите поддържа системата за обмен на информация,
съдържаща данните по ал. 1 и е централен администратор на данните от нея.
Министерство на финансите е длъжно при поискване да предоставя по служебен път
безплатно данни от системата за обмен на информация на административните органи,
организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични
функции и органите на съдебната власт, когато данните са необходими на съответните
органи, организации и лица за изпълнение на правомощията им.“
5.
В чл. 6:
а) в ал. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на стопанска
дейност, разрешение или удостоверение за отделна сделка или действие по реда на
Закона за административното регулиране и административния контрол, в случаите,
предвидени в специалния закон, уреждащ съответния регистрационен, разрешителен или
удостоверителен режим;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Зоните за платено и безплатно паркиране в определени часове на
денонощието, разположени в определени райони, пътища или части от пътища на
територията на общината, цената за паркиране на местата в тези зони и условията и реда
за плащането й се определят с наредба на общинския съвет.“
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6.
В чл. 7:
а) Алинея 1 се изменя така:
(1). Местните такси се определят въз основа на необходимите материалнотехнически и административни разходи по предоставяне на услугата, при спазване на
правила и нормативи за определяне на разходоориентиран размер на таксите и
разходването им, приети с акт на Министерския съвет. Местните такси по чл. 6, ал. 1,
буква д) се определят по реда на Закона за административното регулиране и
административния контрол.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) С акта по ал. 1 се определят и:
1. видовете материално-технически и административни разходи;
2. ред и начин за изчисляване на разходите;
3. правила за регламентиране на еднакви по размер такси за определена група от
едни и същи или сходни услуги;
4. правила за регламентиране на намален размер на таксите при електронно
заявяване и/или електронно предоставяне.“;
в) досегашната ал. 2 става съответно ал. 3, като в нея след думата „безкасово“ се
поставя запетая и се добавя „включително по електронен път, по ред и правила,
предвидени в Закона за държавните такси“.
7.
В чл. 8, ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. за определена група от едни и същи или сходни услуги, като услуги по
издаване на дубликати и преписи от документи или заверки на документи и други
подобни, се определя еднакъв размер на таксите;
5. таксите при електронно заявяване и/или електронно предоставяне се определят
в намален размер.“;
8.
В чл. 9:
а) създава се ал. 1:
„(1) За услугите, предоставяни от общините, които обхващат дейностите във
връзка с местните данъци и такси, Министерският съвет, по предложение на министъра
на финансите приема наредба, с която определя:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите;“
б) досегашният текст става ал. 2
в) създава се ал. 3:
„(3) При изготвянето на проекта на наредба по ал. 1 и при планиране и/или
изготвяне на проект на наредба по ал. 2 в тях се уреждат и начините, по които се
осигурява изпълнението на чл. 5.“
9.
В чл. 9в думите „да извършва действие или да издава документ, за което“
се заменят с „да извършва действие, да издава документи и/или да предоставя
административна услуга, за които“
10.
В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията
на страната сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти с променено
предназначение на земята, намиращи се в строителните граници на населените места и
селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен
устройствен план имат предназначението по чл. 8, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, с променено предназначение на земята. Поземлените имоти се облагат с
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данък върху недвижимите имоти след приключване на процедурата по промяна на
предназначението на поземления имот за неземеделски нужди по реда на Закона за
опазване на земеделските земи.“
11.
В чл. 14:
а) в ал. 1 се създава изречение второ:
„Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е
предприятие, в декларацията се посочва и отчетната стойност на имота.“
б) алинеи 2 - 6 се изменят така:
„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за
устройство на територията. Служителите по чл. 4, ал. 1 се снабдяват по служебен път с
необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на
самостоятелни обекти от компетентния орган по Закона за устройство на територията,
след завършването на сградата на груб строеж.
(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин и/или по
наследство по раздел трети от тази глава.
(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно
право на ползване в срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната
стойност, ако тя е различна от цената на придобиване, посочена в документа за
придобиване и е по-висока от данъчната оценка, определена на база подадени
декларации от предходния собственик на имота или на правата върху него. При липса на
подадена декларация по ал. 1 или на информация по тази алинея, при определянето на
данъчната оценка отчетната стойност се приема за равна на цената на придобиване.
Информацията се подава по образец, определен от министъра на финансите,
(5) При промяна в обстоятелство, което има значение за определяне на данъка,
включително за възникване на или при промени в обстоятелство, което е основание за
освобождаване от данък, преминаване на имота от облагаем в необлагаем или обратно,
ползване на данъчно облекчение и/или при преустройство и при промяна на
предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, данъчно
задължените лица уведомяват общината по местонахождение на имота чрез подаване на
декларация, съдържаща съответните възникнали и/или променени обстоятелства в 2 месечен срок от възникването и/или промяната на съответното обстоятелство.
(6) В случаите на придобиване на имот по наследство, в срока по чл. 32
служителят по чл. 4, ал. 1 образува служебно партида за наследения недвижим имот въз
основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, като взема предвид
и декларираните в декларацията по чл. 32 данни.“
12.
В чл. 15, алинеи 3 - 5 се изменят така:
„(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за
въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за
устройство на територията.
(4) Наличието на удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за
ползване се проверява служебно от служителя по чл. 4, ал. 1.
(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в срок от 2 години от
завършването на сградата в груб строеж, съответно - в срок от 1 година от съставяне на
констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията не е подадено
заявление за въвеждане на сградата в експлоатация или за издаване на разрешение за
ползване.“
13.
В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) При частично или пълно унищожаване на сградите данъчно задължените
лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по
чл. 14, ал. 5.“
б) в ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „и по чл. 14, ал. 5“
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14.
В чл. 18 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Срокът за служебно попълване на данни и/или информация в подадените
данъчни декларации, за тяхната обработка и за актуализиране на данните за обекта на
облагане в общинската администрация не може да надвишава 7 дни, считано от деня на
подаване на съответната данъчна декларация и/или декларация.
(2) При проверка на данните в подадените данъчни декларации по чл. 14, ал. 1 и в
декларациите по чл. 14, ал. 5 служителят на общинската администрация набавя
необходимите му данни, документи и/или информация, налични при административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебната власт служебно. Правилото на изречение
първо не се прилага, ако подлежащите на проверка обстоятелства са от характер, който
изключва предоставянето от данъчно задълженото лице на данни, документи и/или
информация за тях на друг орган, организация или лице. Съответните органи,
организации и лица са длъжни да осигурят достъп до данните по реда на Закона за
електронното управление и актовете по прилагането му, а при липса на осигурена
техническа възможност за това - да предоставят исканите данни, документи и/или
информация безвъзмездно в срок до 3 дни.“
15.
В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 данъчната оценка се определя служебно, на
база наличните в общинската администрация данни, документи и/или информация на
имота, актуални към месеца, в който е настъпило прехвърлянето или наследяването, като
за предприятия се прилагат правилата на чл. 14, ал. 4. “
16.
В чл. 21, ал. 4:
а) в изречение първо думите „за сметка на данъчно задълженото лице“ се
заличават;
б) в изречение второ думите „вещи лица“ се заменят с „едно или повече вещи
лица“ и накрая се добавя запетая и се добавя „като определя възнаграждение за тях, което
е за сметка на данъчно задълженото лице.“
17. В чл. 27 думите „предявяват“ се заменят с „упражняват“ и думите „чрез
данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „чрез
декларация, подавана по реда и в срока по чл. 14, ал. 5“
18. В чл. 28, ал. 3 съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „учредяване“
се добавя „или прехвърляне“;
19. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на
общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се
прехвърля недвижим имот, учредяват се, прехвърлят се, изменят се или се прекратяват
вещни права върху недвижим имот, след като установят, че е изпълнено задължението
за заплащане на данъка по тази глава. Правилото по предходното изречение не може да
бъде основание за изискване заплащането на данък преди настъпването на сроковете по
чл. 28, ал. 1.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага, ако данъчно задълженото лице писмено е
декларирало съгласието си публичните общински вземания да се погасяват от сумата
срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът я е внесъл в
съответния общински бюджет, съгласно предвиденото в чл. 264, ал. 4 от Данъчно –
осигурителния процесуален кодекс.
(3) Съответният компетентен орган или лице, който извършва сделката или
действието по ал. 1, извършва служебна проверка за наличието или липсата на
задължения за данъка в системата за обмен на информация, поддържана от
Министерство на финансите в изпълнение на чл. 5а, чрез осигурен от Министерство на
финансите достъп.
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(4) Правилото по ал. 3 не се прилага, ако е издадена данъчна оценка по чл. 264, ал.
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която удостоверява съответната липса
на задължения. Искането за издаване може да бъде направено и от всеки компетентен
орган или лице по ал. 1, за сметка на собственика на имота или правата върху него или
на приобретателя по сделката.
(5) В акта, с който се прехвърля имотът, съответно се учредяват и/или прехвърлят
правата върху него се посочва размерът на данъчната оценка и наличието или липса на
задължения за данък по тази глава, установено чрез данъчната оценка или при
служебната проверка.“
20. В чл. 32:
а) създава се ал. 8:
„(8) Правилата на чл. 18, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се прилагат съответно и за данъчните
декларации по този член.“
21. В чл. 46 ал. 3 се изменя така:
„(3) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1, които са
новопостроени и не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за
устройство на територията, се определя на основата на данните и характеристиките,
съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1 и подадените след нея декларации по чл.
14, ал. 5, ако са налице такива. В останалите случаи данъчната оценка по приложение №
2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя по правилата на чл. 20, ал. 2.“
22. В чл. 49 се създават нови ал. 3 и 4:
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, различно от недвижим имот,
ограничени вещни права върху недвижим имот и моторно превозно средство и извън
случаите по ал. 2, лицата, поучили имущество, подават декларация за облагането му с
данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.“
(4). В случаите по чл. 45, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени
и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на общественополезна дейност, правилото на ал. 3 не се прилага.“
23. В чл. 50 се създава ал. 3:
„(3) Установяването по ал. 1 пред органите и лицата по ал. 1 на платения данък
върху недвижим имот и/или вещни права върху недвижим имот се извършва по реда на
чл. 28а.
24. В чл. 51:
а) ал. 2 се изменя така:
„(2) Редът за предоставяне на уведомлението и обхвата на съдържанието му се
определят със заповед на министъра на правосъдието и министъра на финансите, при
спазване на минимален обхват на съдържанието: акт, том, година и служба по
вписванията, в която е вписан актът; страни по акта и тяхното качество; вид на вещното
право и индивидуализация на обекта, до който се отнася правото, включително, ако са
налице - идентификатор/и, определен/и по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър; цена на придобиване, ако е приложимо.“
б) ал. 5 се изменя така:
„(5) В двумесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 за прехвърлените,
учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти,
служителят в общинската администрация определя годишния данък по раздел I въз
основа на данъчната оценка, определена съгласно чл. 46, ал. 3, изречение второ и
уведомява данъчно задължените лица.“
25. В чл. 54:
а) в ал. 3, т. 4 думата „предявяване“ се заменя с „упражняване“;
б) в ал. 4 изречение трето се изменя така:
„ В случаите на придобиване на превозно средство по наследство, в срока по чл.
32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува служебно партида за наследеното превозно
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средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, като
взема предвид и декларираните в декларацията по чл. 32 данни.“;
в) в ал. 6 думата „предявяват“ се заменя с „упражняват“, а думата „нова“ се
заличава;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) За удостоверяване факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното
облагане с данък върху превозните средства, се прилагат съответно правилата на чл. 18,
ал. 1, ал. 2 и ал. 3. Прекратяването на регистрация на превозно средство се установява
служебно от служителите на общинската администрация, въз основа на данни от
регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните
работи, съгласно ал. 1 и ал. 2 на този член.“
26. Чл. 72 се изменя така:
„Чл. 72. За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са
организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, които са общинска собственост, се заплаща такса.“
27. В чл. 73 ал. 2 думите „от“ се заменят със „с решение на“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „което се публикува на страницата на общината и се предоставя на
всички заинтересовани лица“.
28. В чл. 79 ал. 1 се изменя така:
„(1) Правото на ползване на мястото възниква след заплащане на дължимата такса
по чл. 72.“
29. Чл. 80 се изменя така:
„Чл. 80. Правото за ползване на мястото може да се прекратява със заповед на
кмета или оправомощено от него лице, когато мястото не се използва по предназначение,
когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди
налагат това.“
30. В глава трета наименованието на раздел VI се изменя така: „Такси за
административни услуги“
31. Чл. 104 се изменя така:
„Чл. 104. В случаите, предвидени в този закон и/или в друг закон, таксите се
заплащат за административните услуги, които се извършват от общината. Таксите се
определят при спазване на правилата на чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от този закон.“.
32. В чл. 105 думите „технически“ се заменят с „административни“ .
33. В чл. 106:
а) в изречение първо думите „технически услуги“ се заменят с „административни
услуги по чл. 107“;
б) създава се изречение второ:
„Предвиденото в предходното изречение не изключва прилагане на норми от
други закони, предвиждащи безплатен служебен обмен между административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебна власт.“
34. Чл. 107 се изменя така:
„Чл. 107. Общината, срещу заплащане на такса, определена съгласно чл. 7, чл. 8 и
чл. 9, извършва административни услуги, които обхващат дейностите във връзка с
териториалното
и
селищното
устройство,
архитектурата,
строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии, както следва:“
1. издаване на скица за недвижим имот;
2. издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;
3. определяне на строителна линия и ниво на строеж:
4. издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и
селищното устройство;
5. заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията
към тях;
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6. други административни услуги, които обхващат дейностите във връзка с
териториалното
и
селищното
устройство,
архитектурата,
строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии, когато
извършването им от общината е предвидено в специален закон.“;
35. В чл. 108 думите „технически услуги“ се заменят с „административни услуги“.
36. В чл. 109:
а) в ал. 1 думите „технически услуги“ се заменят с „административни услуги по
чл. 107“ и думите: „1 месец“ се заменят с „14 дни“;
б) ал. 2 се отменя.
37. Създават се чл. 109а-109д:
„Чл. 109а. (1) Общината, срещу заплащане на такса, определена съгласно чл. 7,
чл. 8 и чл. 9 извършва административни услуги по гражданско състояние, както следва:
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак,
както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
5. за издаване на удостоверение за семейно положение;
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки;
7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или
настоящ адрес.
8. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република
България;
9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на
лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска
народност;
10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;
11. за всички други видове удостоверения по гражданско състояние по искане на
граждани;
12. за преписи от документи по гражданско състояние.
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за
раждане;
2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение
за сключен граждански брак;
3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;
4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на
населението;
8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.
Чл. 109б. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.
Чл. 109в. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър
добитък се заплаща такса.
Чл. 109г. (1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за
заверка на документи се заплаща такса, определена по реда на чл. 7, чл. 8 и чл. 9.
(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и
получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и за извършване на служебни проверки по чл. 28а и чл. 50 от този закон не се
заплаща такса.
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Чл. 109д При неспазване на определените в нормативен акт срокове за
извършване на административни услуги и/или за издаване на актове по чл. 6, ал. 1, буква
„д“, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на
забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
38. Глава трета, раздел VІІ „Такси за административни услуги“ се заличава.
39. Чл. 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът
подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
(2) Декларацията по ал. 1 не се подава, в случай че в тримесечния срок по ал. 1,
собственикът е изпълнил изискванията на чл. 174, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и на кучето е издаден паспорт, с отбелязване за
извършена ваксинация и обезпаразитяване.
40. В ал. 118:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Таксата се определя от служител на общинската администрация, въз основа
на подадената декларация по чл. 117, ал. 1, а в случаите по ал. 2 - въз основа на данни
постъпили по реда на чл. 174, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Размерът на дължимата такса се съобщава на собственика на кучето най – малко 14 дни
преди изтичане на сроковете по ал. 2.“
б) досегашните ал. 1 и ал. 2 стават съответно ал. 2 и ал. 3.
41. В чл. 129, ал. 1 думите „задълженията по чл. 5а, ал. 1 и 2“ се заменят със
„задълженията по чл. 5, чл. 5а и чл. 9, ал. 3“.
42. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създават се т. 47 - 49:
„47. Понятието „Централен администратор на данни“ по смисъла на този закон
има значението, определено в Закона за електронното управление.
48. Понятията „Административна услуга“ „Организация, предоставяща
обществени услуги“ и „Лице, упражняващо публични функции“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.
49. Понятието „Самостоятелен обект в сграда“ има значението, определено в
Закона за кадастъра и имотния регистър.“;
43. В Приложение № 2, в чл. 3:
а) ал. 1 се изменя така:
„(1) Размерът на данъчната оценка се удостоверява от служителите на общинската
администрация по местонахождение на имота в деня на подаване на искане по образец,
утвърден с наредбата по чл. 9, ал. 1.“
б) ал. 2 се изменя така:
„(2) Удостоверение за данъчна оценка се издава в предвидените от закон случаи.
Определянето на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския
процесуален кодекс, които имат за база размера на данъчната оценка, се извършва от
съответния орган или нотариус съобразно данни за нейния размер, установен по реда на
чл. 28а от този закон.“
в) в ал. 3:
аа) в изречение първо думите „декларация по образец“ се заменят със
„съответната декларация по този закон“;
бб) изречение второ се изменя така:
„ В тези случаи срокът за издаването на данъчната оценка е денят след изтичане
на срока по чл. 18, ал. 1.“
г) алинея 4 се отменя.
………………………………………

15 / 17

§ 134. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 74,
95 и 97 от 2016 г., бр. 88 и 97 от 2017 г., бр. 15, 22 и 98 от 2018 г. и бр. 13 и 37 от 2019 г.)
в чл. 25 ал. 3 се изменя така:
„(3) Във финансовите отчети се посочват имената на лицата по ал. 2. Печат на
предприятието и печат на счетоводното предприятие се поставя, само ако това се изисква
от друг, специален закон.“
………………………………………..
§ 146. В Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 62 и 94 от 1992 г.; попр.,
бр. 9 от 1993 г.; бр. 90 от 1993 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 33 от 1998 г., бр.
9 и 34 от 2000 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г.;,
бр. 99 от 2009 г. и бр. 104 от 2013 г.) в чл. 2, ал. 2 думите „декларации” се заменят с
„декларация” и думите „с удостоверение от съответната община” се се заменят със „се
проверяват служебно”.
§ 151. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм. и доп, бр. 54, 82 и 94
от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от
2016 г. и бр. 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 17:
а) в ал. 1 след думите „публични електронни регистри“ се поставя запетая и се
добавя „при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните електронни регистри
или на които са необходими данни, налични в публичните електронни регистри, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2. В чл. 42, ал. 2 думите „Редът и начинът за включване на лабораториите в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8, изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер “ се заменят с „Изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер“.
3. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) За включване в списъка по чл. 22, т. 8 лабораториите, които
извършват изпитвания на типове, версии и модификации на игрално оборудване и
игрален софтуер на комуникационно оборудване, трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да притежават валиден сертификат за акредитация съгласно ISO/IEC 17025 за
изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно
оборудване;
2. да са от Република България, друга държава - членка на Европейския съюз,
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или
Конфедерация Швейцария;
3. да не са „свързани лица“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР)
на Търговския закон (ТЗ) с производители, вносители, разпространители, осигуряващи
сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно
оборудване, и с организатори на хазартни игри.
(2) ДКХ включва в списъка Българския институт по метрология.
16 / 17

(3) За включване на лаборатория в списъка се подава заявление до ДКХ. В
заявлението задължително се посочва обхватът на изпитванията, който може да бъде:
1. на игрално оборудване;
2. на игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. ЕИК или документ за регистрация на юридическото лице, в който се съдържат
данни за неговия законен представител, седалище и адрес на управление;
2. сертификат по ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване и/или
игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. декларация от лицето, което е законен представител на лабораторията, че
представляваното от него юридическо лице не е свързано лице по смисъла на § 1 ДР на
ТЗ с производители, вносители, разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на
игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване, и с
организатори на хазартни игри;
4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите, когато
плащането не е извършено по електронен път;
(5) Държавната комисия по хазарта разглежда заявлението и приложените
документи и се произнася с решение за включване, съответно отказ за включване, на
лабораторията в списъка, в 14 – дневен срок от подаване на заявлението.
(6) Лабораториите, включени в списъка, уведомяват ДКХ за всички промени в
обстоятелствата по ал. 3, като прилагат и актуални документи по чл. 4, удостоверяващи
промяната.
(7) Когато лаборатория, включена в списъка, престане да отговаря на
изискванията по ал. 3, ДКХ изключва лабораторията от списъка по предложение на
председателя на комисията.“
§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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