РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
(обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.; изм. бр. 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „декларация по образец за регистрация в търговския регистър с
посочване на ЕИК или“ се заличават;
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 5 думите „образованието, езиковата квалификация и стажа” се заменят с
„образованието и езиковата квалификация”.
2. В ал. 3, т. 3 думите „по образец” се заличават.
§ 2. В чл. 66 ал. 1 се изменя така:
„(1) Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти
разглежда заявленията по чл. 63 с приложените към тях документи и се произнася по тях с
мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката или до оправомощено
от него длъжностно лице за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на
регистрацията в едномесечен срок от датата на постъпване на заявлението.”
§ 3. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или
копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да
ползва помещението за извършване на дейността;”;
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
§ 4. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 7 се отменя.
2. В ал. 7 думите „по чл. 5“ се заменят с „по ал. 5“.
§ 5. Член 112 се изменя така:
„Чл. 112. Разпоредбите на този раздел не се прилагат за:
1. хотелиерство, извършвано в ротели, ботели и флотели;

2. хотелиерство, извършвано в туристически хижи, туристически учебни центрове и
туристически спални;
3. ресторантьорство, извършвано на борда на кораби, самолети или влакове;
4. ресторантьорство, извършвано в самостоятелни заведения за хранене и
развлечения, както и в туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със
сервитьорско обслужване.”
§ 6. Член 119 се изменя така:
„Чл. 119. Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и
развлечения подлежат на категоризиране по този закон, независимо от вида на тяхната
собственост и начина на управлението им.”
§ 7. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения;”
2. Създава се т. 5:
„5. туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални
и прилежащите към тях заведения за хранене.”
§ 8. Член 122 се отменя.
§ 9. В чл. 124, в основния текст думите „и самостоятелните” се заличават.
§ 10. Член 125 и чл. 126 се отменят.
§ 11. Член 127 се изменя така:
„Чл. 127. Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощено от него
длъжностно лице по предложение на ЕККСТО определя категорията на местата за настаняване
и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, както следва:
1. хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди";
2. апартаментни туристически комплекси - всички категории, съгласно чл. 123, ал.
1, т. 3;
3. вилни селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 4;
4. туристически селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 5;
5. вили - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6. ”
§ 12. Член 128 се изменя така:
„Чл. 128. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по
предложение на ОЕККТО определя категорията на местата за настаняване и прилежащите към
тях заведения за хранене и развлечения, както следва:
1. хотели - категория "една звезда" и "две звезди";
2. мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и
развлечения, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2;

3. семейни хотели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 1;
4. хостели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 2;
5. пансиони - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 3;
6. почивни станции - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 4;
7. стаи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 5;
8. апартаменти за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 6;
9. къщи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 7;
10. бунгала - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 8;
11. къмпинги - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 9.”.
§ 13. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „декларация по образец за регистрация в търговския регистър с
посочване на ЕИК или“ се заличават;
б) в т. 7 думите след „Закона за устройство на територията” до края се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 14. В чл. 130 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „чл. 129, ал. 1, 2 и 3” се заменят с „чл. 129, ал. 1 и 2”;
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с
изключение на случаите по чл. 131, е със срок на валидност, както следва:
1. за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от министъра на
икономиката и енергетиката - четири месеца;
2. за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини два месеца.”
§ 15. В чл. 132, ал. 1 думите „самостоятелни заведения за хранене и развлечения,
туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към
тях заведения за хранене” се заличават.
§ 16. В чл. 133, ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за
хранене и развлечения се определя на базата на съответствие с минималните задължителни
изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и
професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 121, ал. 5.
(2) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите
обекти по ал. 1 е 5 години.”
§ 17. В чл. 135 ал. 1 се изменя така:

„(1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за
хранене и развлечения се понижава при неизпълнение на изискванията за определената
категория.”
§ 18. В чл. 137, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „местата за настаняване, заведенията за хранене и
развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и
прилежащите към тях заведения за хранене” се заменят с „местата за настаняване и на
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения”.
2. В т. 2 думата „заявлението” се заменя с „искането”.
§ 19. Създава се Глава единадесета „а”:
„Глава единадесета „а”
ТУРИСТИЧЕСКИ ХИЖИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ И
ТУРИСТИЧЕСКИ СПАЛНИ И ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ.
ПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ. ПРЕДОСТАВЯНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
Чл. 145а. (1) Ползването на туристическите обекти – туристически хижи,
туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащи към тях заведения за
хранене и предоставянето на туристически услуги в тях се извършва във вписани в регистъра по
чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето обекти, отговарящи на здравните изисквания, определени в
наредбите по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето и на наредбата по ал. 2.
(2) Минималните задължителни изисквания към изграждането, обзавеждането,
оборудването и предоставяните услуги в туристическите обекти по ал. 1, се определят с наредба
на министъра на икономиката и енергетиката.
(3) Лицето, което стопанисва туристическите обекти по ал. 1 и предоставя
туристически услуги в тях е длъжно да спазва правилата, определени с наредбата по ал. 2.
(4) Контролът за спазване изискванията на наредбата по ал. 3 се извършва от
Комисията за защита на потребителите.
(5) По преценка на председателя на Комисията за защита на потребителите в
състава на експертните работни групи за проверка на туристическите обекти по ал. 1 могат да
бъдат включени и външни експерти.”
§ 20. В чл. 166, ал. 1, т. 2, основният текст се изменя така: „категоризираните места
за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения и лицата, които
извършват дейност в тях:”.
§ 21. В чл. 169, ал. 1 думите „самостоятелни заведения за хранене и развлечения,
туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене” се заличават.
§ 22. Чл. 176 се изменя така:
„Чл. 176. Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощено от него
длъжностно лице:
1. налага имуществени санкции за неспазване изискванията по чл. 97, ал. 2 и 3, чл.
168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2;

2. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 1 - 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 114, т. 2 по предложение на
Комисията за защита на потребителите; към предложението се прилага цялата административна
преписка по установяване на съответното административно нарушение;
3. спира дейността на туроператор при неизпълнение на задължението по
105 до обезщетяване на всички потребители.

чл.

4. уведомява председателя на Комисията за защита на потребителите за случаите по
чл. 136, ал. 5.”.
§ 23. В чл. 177 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1, в основния текст, думите „чл. 3, ал. 2, т. 1-3 и 7” се заменят с „чл. 3, ал. 2, т.
1, 2 (за прилежащите заведения за хранене и развлечения) и 7”;
б) в т. 3 думите „чл. 3, ал. 2, т. 1-3” се заменят с „чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 (за
прилежащите заведения за хранене и развлечения)”.
2. В ал. 4 думите „ал. 2, т. 1” се заменят с „ал. 2, т. 1, б. „в” относно обектите със
спряна категория”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 24. (1) Определените категории на туристически хижи, туристически учебни
центрове, туристически спални, туристически столови и туристически столови със сервитьорско
обслужване до влизането в сила на този закон се прекратяват с влизането му в сила.
(2) Неприключилите процедури по категоризация на туристическите обекти по ал. 1
се прекратяват с влизането в сила на този закон.
(3) Платените такси за разглеждане на заявленията по ал. 2 подлежат на
възстановяване, ако в срок до три месеца от влизането в сила на закона е подадено искане за
това от правоимащо лице.
§ 25. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на
икономиката и енергетиката издава наредбата по чл. 145а, ал. 2.
§ 26. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ., бр. 87 от 2005 г.;
изм. и доп. бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27,
35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г. и
бр. 7, 15, 66 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 137 ал. 1 се изменя така:
„(1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление
за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, което съдържа данни за
собствеността или правото на ползване на обекта и данни за въвеждането в експлоатация на
обекта към което се прилагат:

1. копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на
болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2. ”
2. В чл. 165 ал. 1 се изменя така:
„(1) За получаване на лиценз за превоз лицата по чл. 163 подават заявление по
образец до изпълнителния директор на БАБХ, което съдържа данни относно: регистрацията на
транспортното средство; одобрението на транспортното средство, извършено по реда на чл. 162;
издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
лиценз за извършване на международен превоз на товари или лиценз за извършване на
вътрешен превоз на товари; наличието на правоспособност по чл. 164, ал. 1 на водача и
придружителя на животните. Към заявлението се прилагат:
1. план за спешни действия при влошаване здравословното състояние на животните
и инциденти при транспортирането;
2. декларация за осигурена постоянна връзка между превозвача и водача - когато
лицензът се издава за продължителни пътувания;
3. копие от договор за наем на транспортното средство, когато същото не е
собствено.
4. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.”
3. В чл. 166 ал. 5 се изменя така:
„(5) По отношение на условията за защита и хуманно отношение към животните по
време на транспортирането им се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета
от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и
свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент
(ЕО) № 1255/97.”
4. В чл. 309:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Експертната оценка от Българската агенция по безопасност на храните по
заявената промяна, становището на комисията по чл. 286, ал. 1, и одобрението на промяната от
изпълнителния директор на БАБХ се извършват в сроковете по чл. 300, ал. 9, считано от датата
на подаването на заявлението по чл. 307.”
б) в ал. 2, т. 2 и 3 се отменят.
§ 27. В чл. 23 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ., бр. 91 от 1997 г.; изм. и
доп. бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и
43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 8 и 28 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата подават до директора на
съответната областна дирекция по безопасност на храните заявление по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и съдържащ данни
относно: собствеността или правото на ползване на обекта, в който ще се осъществява

дейността; въвеждането на обекта в експлоатация, със съответното му предназначение в
съответствие със Закона за устройство на територията.”
2. В ал. 6:
а) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние на търговеца при непосочване в
заявлението по ал.5 на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър.”
б) точки 3 и 5 се отменят.
§ 28. В Закона за фуражите (обн., ДВ., бр. 55 от 2006г.; изм. и доп. бр. 36, 54 и 100
от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г. и бр. 7 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 16:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За регистрация на обектите по чл. 15, ал. 1 операторите във фуражния сектор
подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните
по местонахождението на обекта. Заявлението съдържа данни относно собствеността или
правото на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността, както и данни относно
въвеждането му в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията. Образецът на
заявление се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на
храните. За всеки отделен обект се подава отделно заявление.”
б) в ал. 2 т. 1, 3 и 5 се отменят.
в) алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Когато оператор търгува с фуражи директно от транспортно средство, в
заявлението се описват и данни относно регистрацията и собствеността на транспортното
средство и се прилагат документите по ал. 2, т. 2, 4 и 6. Когато заявителят не е собственик, към
заявлението се прилага и документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното
средство.
(7) При промяна в заявените обстоятелства, отнасящи се до собствеността, правото
на ползване на обекта или въвеждането му в експлоатация, както и обстоятелствата,
удостоверявани по чл. 17, ал. 1, т. 2 и 4, операторите по ал. 1 в тридневен срок от настъпване на
промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и
прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата
по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните. Когато променените
обстоятелства касаят факти, които са служебно известни на БАБХ или за тях има вече
създадени, събрани, изменени или заличени данни от друг административен орган, същите се
удостоверяват от БАБХ по служебен път.”
2. В чл. 17б:
а) алинея 2 се изменя така:

„(2) За регистрация по ал. 1 превозвачът подава заявление по образец до директора
на областната дирекция по безопасност на храните. Заявлението съдържа данни относно
регистрацията и правото на собственост върху превозното средство. Образецът на заявлението
се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.”
б) в ал. 3 т. 1 се отменя.
3. В чл. 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За одобрение на обектите по чл. 15, ал. 3 и 4 операторите във фуражния сектор
подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните
по местонахождението на обекта. Заявлението съдържа данни относно собствеността или
правото на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността, както и данни относно
въвеждането му в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията. Образецът на
заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на
храните. За всеки отделен обект се подава отделно заявление.”
б) в ал. 2 т. 1, 3 и 5 се отменят.
§ 29. В Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр.
80 и 105 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от
2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и бр. 105 от 2011 г. и бр. 25, 38 и 99 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) За осъществяване на функциите си агенцията има право на безплатен достъп до
данните от автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска
регистрация и административно обслужване на населението на национално равнище,
администрирани от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване.“
2. В чл. 19, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се изречение първо: „Заявленията за вписване на първоначална
регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им
в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на
заявлението, освен в случаите на чл. 22 ал. 5.“;
б) досегашният текст става изречение второ.
§ 30. В чл. 115 от 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, 70 106 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. 30, 53, 54 и 102 от 2012 г. и бр. 24, 30 и 61 от 2013 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:

„ (2) За издаване на удостоверения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс за задължения за данъци и такси по този закон, не се заплаща такса.“
§ 31. В чл. 143, ал. 1 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ., бр. 1 от
2001г., изм. и доп. бр. 41 и 111 от 2001г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65
от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и
108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и
93 от 2009 г., бр.15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32 и 38 от 2012
г.,бр. 45 от 2012 г., бр. 47 от 2012 г., бр.53 от 2012 г., бр. 77, 82 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 24, 27, 28
и 66 от 2013 г.) т. 3 се изменя така:
„3. удостоверения, издадени от експлоатационните дружества за възможността да
свържат обекта към мрежата на техническата инфраструктура. Удостоверението се издава от
експлоатационното дружество в 7 дневен срок;”
§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с
изключение на § 29, който влиза в сила шест месеца след влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на ……………...…............ г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Михаил Миков)

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
1. С предложените промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за туризма:
o отпада изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и
развлечения
Съгласно действащите към момента разпоредби в България е възприета 5-звездна
категоризационна система, докато в повечето европейски държави или не съществува подобна
практика, или категоризацията се извършва от браншови организации и няма задължителен
характер. Премахването на задължителната категоризация на заведенията за хранене и
развлечения извършвана от държавата ще допринесе за значително облекчаване на
туристическия сектор, ускоряване на процедурите и намаляване на разходите за бизнеса.
o премахва се режима по отношение на категоризацията на туристическите хижи и
заведенията за хранене, прилежащи към тях
В съответствие с действащата към момента правна уредба категоризацията на
туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към тях в момента е регулация,
осъществявана на ниво министър. При въведената 3-степенна категоризационна система всяка
от съществуващите категории се дава от министъра на икономиката и енергетиката. Това
ненужно усложнява и забавя цялостната процедура, поради което се предвижда отпадането на
посочената категоризация. Предлага се с наредба на министъра на икономиката и енергетиката
да се определят минималните задължителни изисквания към изграждането, обзавеждането,
оборудването и предоставяните услуги в туристическите хижи.
o облекчава се режима за регистриране на туроператори и туристически агенти
Облекчаването на режима от една страна е в посока намаляване на съответните
нормативно установени срокове за представяне на услугата, а от друга в посока намаляване на
изискванията по отношение на образователния ценз и трудовия стаж на управителя на фирмата.
Намаляват се и изискванията спрямо помещението, използвано за офис. Сроковете за
разглеждане на документите и за извършване на регистрацията на туроператорите и
туристическите агенти съгласно действащите към момента разпоредби са прекалено дълги - 2
месеца, което значително забавя процеса на регистрация и затруднява създаването на нови
фирми в сектора. С предложените изменения сроковете се намаляват на един месец, което ще
допринесе за цялостно ускоряване и облекчаване на регистрационния режим. При липса на
мотивиран отказ за извършване на регистрация след изтичане на регламентирания срок ще се
прилага принципът на мълчаливото съгласие, като лицето ще се вписва в регистъра и му ще се
издава удостоверение за регистрация по съответния ред.
С оглед допълнително облекчаване на административната тежест се премахва
изискването за предоставяне на копие от акта за собственост на помещението за извършване на
дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на
заявителя да ползва помещението, на декларация по образец за регистрация в търговския
регистър с посочване на ЕИК, както и на справка по образец за стажа на персонала, който ще
бъде зает в осъществяването на туристическата дейност.
2. Изменението на чл. 137, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е продиктувано от необходимостта от оптимизиране
и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на
административните услуги, свързани с регистрацията на животновъдни обекти, зоопаркове,
аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми, както и при издаване на лиценз за
превоз на животни за кратки или продължителни пътувания.
Съгласно действащите към момента разпоредби на чл. 137, ал. 1 от ЗВД собствениците
или ползвателите на животновъдни обекти са задължени към заявлението да прилагат

документи, удостоверяващи съществуващото право на собственост, съответно - право на
ползване върху подлежащите на регистрация обекти, а също така и документи, касаещи
въвеждането им в експлоатация, доколкото такива следва да се съставят при спазване
изискванията на Закона за устройството на територията. Същевременно данните за
обстоятелствата, предмет на удостоверяване въз основа на представяните документи, са
създадени, събрани, изменени или заличени от други административни органи в рамките на
техните законоустановени правомощия. Изменението на текста на чл. 137, ал. 1 от ЗВД води до
отпадане на това задължение за заявителя и вменяването му на решаващия орган и неговата
администрация. В резултат данните и информацията, необходими за предоставяне на услугата,
ще следва да бъдат събирани по служебен път чрез съответни вътрешни административни
услуги по смисъла на Закона за администрацията и вътрешни електронни административни
услуги по смисъла на Закона за електронното управление. Така вместо представяне на
удостоверителни документи, заявителите на услугата ще е необходимо единствено да
предоставят достатъчно информация, която да послужи на административния орган при
служебното събиране на данни. По този начин се цели облекчаване на административната
тежест на потребителите на административните услуги, повишаване ефективността и
ефикасността на административното обслужване чрез въвеждане на принципите, свързани със
служебното начало, еднократното събиране и многократното използване на данни и служебното
уведомяване при предоставяне на административната услуга по чл. 137 от ЗВД.
Аналогично е и предложението отнасящо се до чл. 165, ал. 1 от ЗВД, касаещ
административната услуга по издаване на лиценз за превоз на животни за кратки или
продължителни пътувания. В допълнение към горното, от действащата разпоредба е видно, че
заявителите освен обстоятелства, които са вече известни на други административни органи, са
задължени да удостоверяват и факти с правно значение, които представляват служебно известни
факти и по смисъла на чл. 37 от Административнопроцесуалния кодекс не подлежат на
доказване. Такива са изискванията за предоставяне на копия от сертификат за одобрение на
транспортното средство и удостоверение за правоспособност по чл. 164, ал. 1 от ЗВД на водача
и придружителя на животните, които се издават от същата администрация, която е ангажирана и
с производството по издаване на лиценз за превоз на животни за кратки или продължителни
пътувания.
Що се отнася до текстовете на чл. 166, ал. 5 и чл. 309, ал. 1 и 2 от ЗВД, нормативните
промени се основават на нуждата от синхронизиране и привеждане на националното
законодателство в съответствие с наднационалните норми на Европейския съюз.
Разпоредбата на чл. 166, ал. 5 указва, че условията за защита и хуманно отношение към
животните по време на транспортирането им се уреждат с Наредба № 26 от 28.02.2006 г. за
условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортирането им,
издадена от министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията. Същевременно прегледът на наредбата показва,
че разпоредбите не са актуализирани от влизането й в сила и се намират в колизия с действащия
на европейско ниво Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно
защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за
изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97. Така, във връзка
с текста на чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Наредба № 26 от 28.02.2006 г. следва
да се счете за мълчаливо отменена и дерогирана от приложимите норми на Регламент (ЕО) №
1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година.
От своя страна алинеи 1 и 2 на чл. 309 от ЗВД се намират в противоречие с
императивните норми на чл. 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2008 от 24 ноември 2008
година относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с
лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, а също така и
с текста на чл. 300, ал. 9 от ЗВД.
3. Изменението на чл. 23, ал. 5 и 6 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) се
основава на необходимостта от оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието

представяне се изисква от заявителите на административните услуги, свързани с издаването на
разрешение за търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита.
Съгласно действащите към момента разпоредби на чл. 23, ал. 6 от ЗЗР заявителите са
задължени да прилагат към заявлението документи, удостоверяващи: актуалното състояние на
заявителя юридическо лице или едноличен търговец, липсата или наличието на данъчни
задължения, съществуващото право на собственост, съответно - право на ползване върху
подлежащия на регистрация обект, а също така и документи, касаещи въвеждането му в
експлоатация, доколкото такива следва да се съставят при спазване изискванията на Закона за
устройството на територията. Същевременно данните за обстоятелствата, предмет на
удостоверяване въз основа на част от изискваните документи, са вече създадени, събрани,
изменени или заличени от други административни органи в рамките на техните
законоустановени правомощия. Изменението на текста на чл. 23, ал. 5 и 6 от ЗЗР води до
отпадане на задължението на заявителя за предоставяне на такива документи и дава възможност
на решаващият орган да събере данните по служебен път чрез съответни вътрешни
административни услуги по смисъла на Закона за администрацията и вътрешни електронни
административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, въз основа на
изходната информация, съдържаща се в образеца на заявление. По този начин се цели
облекчаване на административната тежест на потребителите на административните услуги,
повишаване ефективността и ефикасността на административното обслужване, чрез въвеждане
на принципите, свързани със служебното начало, еднократното събиране и многократното
използване на данни и служебното уведомяване при предоставяне на административната услуга
по чл. 23 от ЗЗР.
4. С предлаганите изменения на текстовете на чл. 16, 17б и 18 от Закона за фуражите
се цели оптимизиране и прецизиране на документите, изисквани от заявителите на
административните услуги по регистрация на обекти и оператори във фуражния сектор, както и
издаването на съответните удостоверения за регистрация и временно одобрение, продължение
на временно одобрение и одобрение на оператори във фуражния сектор. Измененията засягат
отпадането на задължението на заявителя на услугата да прилага към заявлението документи, с
които се удостоверяват факти и обстоятелства, данните за които са служебно известни на
решаващия орган или които са вече създадени, събрани, изменени или отменени от други
административни органи в рамките на тяхната компетентност. По този начин се цели
облекчаване на административната тежест на потребителите на административните услуги,
повишаване ефективността и ефикасността на административното обслужване чрез въвеждане
на принципите, свързани със служебното начало, еднократното събиране и многократното
използване на данни и служебното уведомяване при осъществяването на административното
обслужване.
5. С направените предложения за допълнение на Закона за търговския регистър се
цели:
o създаване на законово основание за предоставяне на достъп на длъжностните лица по
регистрация до данните от автоматизираните информационни фондове на Единната система за
гражданска регистрация и административно обслужване на населението на национално
равнище. По този начин ще се спести време и разходи на гражданите и търговците за
удостоверяването на гражданското състояние на физическите лица – заявители в търговския
регистър, както и това на българските граждани, чието вписване като представляващи членове
на колективни органи на управление или лица в членствени правоотношения със съответно
дружество е заявено в търговския регистър. Наличието на информация относно физическите
лица в Търговския регистър към Агенция по вписванията ще способства и за осигуряване на
успешното приключване на процесите по служебна пререгистрация и ликвидация на
непререгистрираните в предвидения законов срок търговския дружества и кооперации.
o Въвеждане на по-кратък срок за разглеждане на заявленията за вписване на
първоначална регистрация на търговци. При действащата нормативна уредба длъжностните
лица по регистрацията се произнасят по заявленията за вписване и заличаване и по заявленията

за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в
търговския регистър. Този срок е установен като общо правило, независимо дали се отнася за
първоначална регистрация или за вписване на промени. Предложената като изключение нова
уредба предвижда в случаите на първоначална регистрация на търговци заявленията да се
разглеждат до края на следващия работен ден по реда на постъпването им, като се запазва
възможността за отстраняване на допуснати нередовности по указание на длъжностното лице
по регистрацията. С установяването на нов по-кратък срок за първоначална регистрация ще се
ускори предоставянето на услугата и като цяло ще се облекчат условията за започване на
бизнес.
С оглед организационната и техническа подготовка на Агенцията по вписванията се
предвижда шестмесечен срок за влизане в сила на допълненията в чл. 3 и в чл. 19, ал.3.
6. С направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за местните
данъци и такси по отношение таксите за административни услуги, в чл. 115 на закона се
създава нова алинея 2, съгласно която при издаване на удостоверение за наличие или липса на
задължения към съответната община не се заплаща такса. По този начин се цели облекчаване на
административната тежест за потребителите на административни услуги. Административна
тежест представляват допълнителните административни разходи, свързани със събирането и
предоставянето на информация, които лицата не са длъжни да правят при липса на правно
задължение.
7. С направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията се предлага да се измени чл. 143, ал. 1, т. 3 по отношение на документите с които
се съгласуват инвестиционните проекти при разрешаването на строеж, а именно замяната на
предварителните договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура с издаване на удостоверения от експлоатационните дружества за
възможността да свържат обекта към мрежата. Срокът за издаването на удостоверенията от
дружествата ще бъде 7 дневен срок от подаване на заявлението.
Предлаганата промяна ще доведе до намаляване и административните затруднения на
бизнеса при кандидатстването за разрешително за строеж и ще се ускори процедурата за
неговото издаване.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Пламен Орешарски)

