Предложения за изменения и допълнения на
закони в област Култура –
§ 58, 83, 92, 100, 123 и 149 от проекта на Закон за изменение и допълнение на
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 58. Закон за закрила и развитие на културата
Съществуващ текст

Предложение за промяна

…
Чл. 14. (1) Министерството на културата
провежда политика за закрила и развитие на
културата в съответствие с функциите и
правомощията си и при спазване принципите на
този закон.
(2) Дейността по ал. 1 Министерството на
културата осъществява чрез:
1. финансово подпомагане на културни
инициативи, целеви програми, творчески
проекти и други след провеждане на конкурси;
2. финансиране изцяло или частично от
държавния бюджет на културни институти;
3. осигуряване на условия за професионална
подготовка и обучение на творци и специалисти
в областта на културата и ръководството на
средните училища по изкуство и култура;
4. развитие на международното културно
сътрудничество с държавни, общински, частни
и международни организации;
5. информационно осигуряване за участие в
международни програми и фондове;
6. подпомагане дейността на организационни
структури, създадени с цел осигуряване на
заетост, професионална квалификация и
насърчаване на самостоятелната дейност на
работещите в областта на културата;
7. награждаване на български културни дейци за
постигнати високи творчески резултати или
принос в развитието и популяризирането на
културата;
8. разработване на нормативни актове за
осигуряване закрила на културните дейности и
на творците.
(3) Министерството на културата осигурява
публичност при разработването и провеждането
на политиката си за закрила и развитие на
културата чрез:
1. достъп до информацията за своята дейност по
ред, определен от министъра на културата;
2. публикуване на ежегодни доклади за своята
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Съществуващ текст
дейност и намерения в срок до 3 месеца след
приключване на финансовата година;
3. срещи с творци, дейци на културата и
експерти по актуални проблеми на културната
политика.

Предложение за промяна

(4) Министерството на културата създава и
поддържа информационен регистър на
културните организации и институти, които
подават заявление за вписване в регистъра
преди започване на дейността си.

(4) Министерството на културата създава и
поддържа публичен информационен регистър
на културните организации и институти по ред
определен с наредба, издадена от министъра на
културата. За вписване в регистъра се подава
заявление по образец, утвърден с наредбата,
преди започване на дейността, което съдържа:
1.
наименование на организацията, седалище
и адрес на управление;
2.
единен идентификационен код по
БУЛСТАТ или по търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел;
3.
форма на собственост, начин на
създаване, предмет на дейност и начин на
управление и представителство.
4.
акт за създаване на културната
организация в случаите, когато актът не е
обнародван или вписан в публичен регистър.(4)
Министерството на културата създава и
поддържа информационен регистър на
културните организации и институти, които
подават заявление за вписване в регистъра
преди започване на дейността си.
нова: (5) В срок до 10 работни дни Министърът
на културата или оправомощено от него
длъжностно лице разглежда заявлението и
вписва културната организация в регистъра по 4
или мотивирано отказва регистрацията.
нова: (6) При установяване на недостатъци или
непълноти в заявлението на организацията се
дават писмени указания и се предоставя срок за
отстраняването им от 10 работни дни.
нова: (7) Публичният регистър по ал. 4 се води
при спазване на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.
нова: (8) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 4 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
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Съществуващ текст

Предложение за промяна
документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

(5) Организацията на творческата дейност в
държавните културни институти, в държавните
културни институти с национално значение, в
българските културни институти в чужбина,
както и критериите, условията и редът за
осъществяване на дейността по ал. 2, т. 7, се
определят с наредби, издадени от министъра на
културата.

(59) Организацията на творческата дейност в
държавните културни институти, в държавните
културни институти с национално значение, в
българските културни институти в чужбина,
както и критериите и начините за
удостоверяване на наличието им, условията и
редът за осъществяване на дейностите по ал. 2,
т. 1, т. 2 и т. 7дейността по ал. 2, т. 7, се
определят с наредби, издадени от министъра на
културата.
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§ 83. Закон за културното наследство
Съществуващ текст

Предложение за промяна

…
Чл. 14. (1) Министърът на културата или
определено от него длъжностно лице от състава
на министерството:
1. прави предложения за вписване на
недвижими културни ценности в Списъка на
световното наследство;
2. предоставя статут на недвижими културни
ценности;
3. предоставя статут на национално богатство на
движими културни ценности;
4. издава разрешения за извършване на теренни
археологически проучвания;
5. издава разрешения за създаване на частни
музеи;
6. издава удостоверения за регистрация на лица,
които осъществяват търговска дейност с
културни ценности;
7. издава разрешения за изработване на копия и
реплики на културни ценности;
8. издава разрешения за представяне на
културни ценности в национални и
международни изложби;
9. възлага и приема планове за опазване и
управление на недвижими културни ценности;
10. изпълнява правомощията на концедент при
възлагане на концесии за недвижими културни
ценности – държавна собственост;
11. издава разрешения за износ съгласно
Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18
декември 2008 г. относно износа на паметници
на културата (ОВ, L 39/1 от 10 февруари 2009
г.), наричан по-нататък "Регламент 116/2009", и
разрешения за временен износ на движими
културни ценности;
12. координира, организира и контролира
дейността по:
а) връщането на незаконно изнесените движими
културни ценности - национално богатство;
б) опазване на културното наследство, свързано
с българската история и култура, извън
територията на Република България;
в) мониторинг на недвижими културни
ценности;
г) методология и определяне на режими за
опазване на недвижимите културни ценности и
тяхната среда;
д) дигитализация на културното наследство;
13. съгласува:

Чл. 14. (1) Министърът на културата или
определено от него длъжностно лице от състава
на министерството:
1. прави предложения за вписване на
недвижими културни ценности в Списъка на
световното наследство;
2. предоставя статут на недвижими културни
ценности;
3. предоставя статут на национално богатство на
движими културни ценности;
4. издава разрешения за извършване на теренни
археологически проучвания;
5. издава разрешения за създаване на частни
музеи;
6. издава удостоверения за регистрация на лица,
които осъществяват търговска дейност с
културни ценности;
7. издава разрешения за изработване на копия и
реплики на културни ценности;
8. издава разрешения за представяне на
културни ценности в национални и
международни изложби;
9. възлага и приема планове за опазване и
управление на недвижими културни ценности;
10. изпълнява правомощията на концедент при
възлагане на концесии за недвижими културни
ценности – държавна собственост;
11. издава разрешения за износ съгласно
Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18
декември 2008 г. относно износа на паметници
на културата (ОВ, L 39/1 от 10 февруари 2009
г.), наричан по-нататък "Регламент 116/2009", и
разрешения за временен износ на движими
културни ценности;
12. координира, организира и контролира
дейността по:
а) връщането на незаконно изнесените движими
културни ценности - национално богатство;
б) опазване на културното наследство, свързано
с българската история и култура, извън
територията на Република България;
в) мониторинг на недвижими културни
ценности;
г) методология и определяне на режими за
опазване на недвижимите културни ценности и
тяхната среда;
д) дигитализация на културното наследство;
13. съгласува:
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Съществуващ текст
а) заданията за проектиране, плановете за
опазване и управление, устройствените планове,
техните изменения, специфичните правила и
нормативи към тях и инвестиционните проекти за единични и групови недвижими културни
ценности, в техните граници и охранителни
зони в предвидените от този закон случаи;
б) заданията за проектите на музейни сгради,
постоянните експозиции на музеите и условията
за провеждане на конкурси за директори на
регионални и общински музеи;
в) инвестиционните проекти за изграждане и
поставяне на паметници, монументалнодекоративни структури и елементи в публични
пространства в урбанизирани и извънселищни
територии, както и тяхното преместване или
премахване;
14. упражнява правото на държавна собственост
върху културни ценности;
15. разпорежда временно съхранение на
движими културни ценности от национални,
регионални и общински музеи и обществени
колекции във фондовете на други музеи – при
липса на условия за опазване, както и при
закриване на музея или обществена колекция;
16. води регистри на движимите културни
ценности – национално богатство, на
елементите на нематериалното културно
наследство, на музеите и други регистри,
предвидени в този закон;
17. осъществява и други правомощия,
определени в закона.

Предложение за промяна
а) заданията за проектиране, плановете за
опазване и управление, устройствените планове,
техните изменения, специфичните правила и
нормативи към тях и инвестиционните проекти за единични и групови недвижими културни
ценности, в техните граници и охранителни
зони в предвидените от този закон случаи;
б) заданията за проектите на музейни сгради,
постоянните експозиции на музеите и условията
за провеждане на конкурси за директори на
регионални и общински музеи;
в) инвестиционните проекти за изграждане и
поставяне на паметници, монументалнодекоративни структури и елементи в публични
пространства в урбанизирани и извънселищни
територии, както и тяхното преместване или
премахване;
14. упражнява правото на държавна собственост
върху културни ценности;
15. разпорежда временно съхранение на
движими културни ценности от национални,
регионални и общински музеи и обществени
колекции във фондовете на други музеи – при
липса на условия за опазване, както и при
закриване на музея или обществена колекция;
16. води регистри на движимите културни
ценности – национално богатство, на
елементите на нематериалното културно
наследство, на музеите и други регистри,
предвидени в този закон;
17. упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал.
4 от Закона за администрацията спрямо музеите;
1718. осъществява и други правомощия,
определени в закона.

(2) Експертните съвети, предвидени в този закон няма промени
с дейности в областта на културното
наследство, се назначават от министъра на
културата. Съставите, дейността и
организацията на работата им се уреждат с
правилници, издадени от министъра на
културата. Заседанията на съветите се излъчват
в реално време чрез интернет страницата на
Министерството на културата.
(3) Проектите и инициативите по ал. 1, т. 13,
буква "в" се съгласуват след решение на
Специализиран експертен съвет по
изобразителни изкуства, създаден към
министъра на културата.
нова: (4) За издадените разрешения и
извършените регистрации по реда на този закон
в Министерство на културата се водят публични
електронни регистри при спазване изискванията
на Закона за ограничаване на
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Съществуващ текст

Предложение за промяна
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 публичните регистри
или на които са необходими данни, налични в
тях, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистрите обстоятелства и данни.

…
Чл. 24. Музеят е културна и научна организация,
която издирва, изучава, опазва и представя
културни ценности, природни образци и
антропологични останки с познавателна,
образователна и естетическа цел.

Чл. 24.(1) Музеят е културна и научна
организация, която издирва, изучава, опазва и
представя културни ценности, природни
образци и антропологични останки с
познавателна, образователна и естетическа цел.
нова: (2) Музеите са длъжни, при
предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си със
заявителите да извършват административно
обслужване, при спазване на принципите,
предвидени в Административнопроцесуалния
кодекс, в Закона за администрацията, в Закона
за електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.

…
Чл. 68. (1) Националният институт за
недвижимо културно наследство води
Национален публичен регистър на недвижимите
културни ценности, в който се вписват актовете
по чл. 58, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 2 и чл. 65, ал. 1.
(2) Информация за статута на имота като
недвижима културна ценност, описана с нейния
идентификатор съгласно Закона за кадастъра и
имотния регистър, се предоставя от НИНКН на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
предоставя данните на Агенцията по
вписванията в 14-дневен срок съгласно чл. 6, ал.
1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(3) В 14-дневен срок от уведомяването по ал. 2
Агенцията по вписванията отбелязва по
партидата на съответния имот, че има статут на
недвижима културна ценност.
(4) При прехвърлителни сделки и при
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Съществуващ текст
наследяване на имоти - недвижима културна
ценност, Агенцията по вписванията уведомява в
14-дневен срок НИНКН за това обстоятелство.

Предложение за промяна

нова: (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 Националния регистър на
недвижимите културни ценности или на които
са необходими данни, налични в него, 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.
…
Чл. 84. (1) Съгласуването по този раздел се
извършва с писмено становище и заверка с
печат върху графичните материали в срок до 4
месеца от датата на постъпване на съответната
документация в НИНКН или в общината,
определена по чл. 17, ал. 3. Инвестиционните
проекти и искания за намеси в защитени
територии за опазване на културното наследство
се внасят:
1. за недвижими културни ценности с категории
"световно значение" и "национално значение" в
техните граници и охранителни зони – в
НИНКН;
2. за недвижими културни ценности с категории
"местно значение", "ансамблово значение" и "за
сведение" в техните граници и охранителни
зони – в съответното звено по чл. 17, ал. 3.

Чл. 84. (1) Съгласуването по този раздел се
извършва с писмено становище и заверка с
печат върху графичните материали в срок до 1
месец от датата на постъпване на съответната
документация в НИНКН или в общината,
определена по чл. 17, ал. 3. Когато графичните
материали се внасят за съгласуване само на
електронен носител, заверката се извършва с
квалифициран електронен подпис по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО и на Закона за
електронния документ и електронните
удостоверителни услуги на съответното
длъжностно лице, без поставяне на печат.
Инвестиционните проекти и искания за намеси в
защитени територии за опазване на културното
наследство се внасят:(1) Съгласуването по този
раздел се извършва с писмено становище и
заверка с печат върху графичните материали в
срок до 4 месеца от датата на постъпване на
съответната документация в НИНКН или в
общината, определена по чл. 17, ал. 3.
Инвестиционните проекти и искания за намеси в
защитени територии за опазване на културното
наследство се внасят:
1. за недвижими културни ценности с категории
"световно значение" и "национално значение" в
техните граници и охранителни зони – в
НИНКН;
2. за недвижими културни ценности с категории
"местно значение", "ансамблово значение" и "за
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сведение" в техните граници и охранителни
зони – в съответното звено по чл. 17, ал. 3.

(2) Съгласуването по ал. 1 на инвестиционните
проекти и исканията за намеси по чл. 83 се
извършва от министъра на културата или
оправомощени от него длъжностни лица за:
1. единични и групови недвижими културни
ценности с категории "световно значение" и
"национално значение" в техните граници и
охранителни зони – след писмено становище на
НИНКН;
2. единични и групови недвижими културни
ценности с категории "местно значение",
"ансамблово значение" и "за сведение" – след
писмено становище на съответното общинско
звено по чл. 17, ал. 3.
(3) В случаите по ал. 2, когато единични
недвижими културни ценности с категории
"местно значение", "ансамблово значение" и "за
сведение" попадат в границите и охранителните
зони на групови недвижими културни ценности
с категории "световно значение" и "национално
значение", съгласуването по ал. 2, т. 2 се
извършва след писмено становище на НИНКН.
(4) Проектите за планове за опазване и
управление, плановите задания, пилотните
проекти и други по недвижимото културно
наследство, изготвени от НИНКН, се съгласуват
по реда на ал. 1 и 2 след становище от
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал.
2.

няма промени

(5) За извършване на съгласуването по ал. 2 и 3
се подава заявление до министъра на културата
чрез директора на НИНКН, съответно чрез
ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 по
образец, утвърден от министъра на културата.
Един екземпляр от документацията се
предоставя на НИНКН за попълване на
архивния фонд.

(5) Съгласуването по ал. 2 и 3 се извършва
служебно, по искане на органа, компетентен да
одобри инвестиционния проект или искането за
намеса по чл. 83. Искането се подава до
министъра на културата чрез директора на
НИНКН, съответно чрез ръководителя на
звеното по чл. 17, ал. 3 по образец, утвърден от
министъра на културата, като един екземпляр от
документацията се предоставя по служебен път
на НИНКН за попълване на архивния фонд.(5)
За извършване на съгласуването по ал. 2 и 3 се
подава заявление до министъра на културата
чрез директора на НИНКН, съответно чрез
ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 по
образец, утвърден от министъра на културата.
Един екземпляр от документацията се
предоставя на НИНКН за попълване на
архивния фонд.

(6) Директорът на НИНКН, съответно в
случаите по ал. 2, т. 2 – ръководителят на
звеното по чл. 17, ал. 3, се произнася с писмено
становище в двумесечен срок от датата на

(6) Директорът на НИНКН, съответно в
случаите по ал. 2, т. 2 – ръководителят на
звеното по чл. 17, ал. 3, се произнася с писмено
становище в двуседмичендвумесечен срок от
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Предложение за промяна
датата на постъпване на заявлението.

(7) Писмените становища по ал. 6 се изпращат
на министъра на културата не по-късно от три
дни след изтичане на срока по ал. 6 за
изготвянето им.

(7) Писмените становища по ал. 6 се изпращат
на министъра на културата не по-късно от три
дни след изтичане на срока по ал. 6 за
изготвянето им. Когато органът не се произнесе
в установения срок, се приема, че становището
за съгласуване на инвестиционните проекти и на
исканията за намеси по чл. 83 е положително.

(8) Отказът за съгласуване на инвестиционните
няма промени
проекти и на исканията за намеси по чл. 83 се
мотивира писмено.
(9) Отказът по ал. 8 може да бъде обжалван пред
съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(10) За изготвяне на писмените становища по ал.
2 от НИНКН, съответно от общината по чл. 17,
ал. 3 се събират такси в размер, определен с
тарифата по чл. 19, ал. 2 и в съответната наредба
по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
…
Чл. 96. (1) Идентификацията на движими
културни ценности е научно-изследователска
дейност, чрез която се определя дали една вещ
съответства на критериите за културна ценност,
както и нейната класификация и категоризация
по реда на този закон.
(2) Идентификацията на културни ценности се
извършва от националните и регионалните
музеи самостоятелно или съвместно с други
научни или културни институти и висши
училища. Право да извършват идентификация
имат и общински и частни музеи, определени
със заповед на министъра на културата.
(3) Идентификацията на културни ценности се
извършва от комисия, назначена от директора
на музея. В комисията се включват трима
музейни експерти, като при необходимост може
да бъдат включвани и други експерти от
съответната област, вписани в регистъра по ал.
4, както и лица, вписани в регистъра по чл. 165.

няма промени

(4) В Министерството на културата се създава и
поддържа регистър, в който се вписват лицата
по ал. 3, които притежават образователноквалификационна степен "магистър" и наймалко 5 години стаж в съответната
професионална област. Редът за водене на
регистъра се определя с наредба на министъра
на културата.

(4) В Министерството на културата се създава и
поддържа публичен електронен регистър при
спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контролподдържа
регистър, в който се вписват лицата по ал. 3,
които притежават образователноквалификационна степен "магистър" и наймалко 5 години стаж в съответната
професионална област. Редът за водене на
регистъра се определя с наредба на министъра
на културата.
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нова: (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 4 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

…
Чл. 98. (1) За резултатите от идентификацията
се изготвя експертно заключение, подписано от
всички членове на комисията. В експертното
заключение комисията посочва, че:
1. вещта не съответства на изискванията за
културна ценност, или
2. вещта съответства на изискванията за
културна ценност;
3. за вещта са налице достатъчно данни за
съответствие и на критериите за национално
богатство - в случаите по т. 2.
(2) Експертното заключение се съобщава на
лицата по чл. 97, ал. 2, 3 и 4 в 7-дневен срок от
подписването му.

няма промени

(3) Въз основа на експертното заключение по ал.
1, т. 1 и 2 директорът на музея в едномесечен
срок издава удостоверение. Към
удостоверението за културна ценност се прилага
и предписание за нейното съхранение, а когато
тя е придобита от музея, директорът разпорежда
нейното вписване в инвентарната книга.

(3) Въз основа на експертното заключение по ал.
1, т. 1 и 2 директорът на музея в
едноседмиченедномесечен срок издава
удостоверение. Към удостоверението за
културна ценност се прилага и предписание за
нейното съхранение, а когато тя е придобита от
музея, директорът разпорежда нейното вписване
в инвентарната книга.

…
Чл. 116. (1) В Министерството на културата се
създава и води регистър на лицата, извършващи
търговска дейност по чл. 115.

Чл. 116. (1) В Министерството на културата се
създава и води публичен електронен
регистъррегистър на лицата, извършващи
търговска дейност по чл. 115, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.

(2) Министърът на културата издава
удостоверение за регистрация след подаване на
заявление. Към заявлението се представят и:
1. документи, удостоверяващи наличието на
подходящи условия за съхранение на
културните ценности - предмет на търговската

няма промени
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дейност;
2. (отм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.);
3. декларация по образец, утвърден от
министъра на културата, че лицето не
упражнява професия, свързана с опазването на
културните ценности.
(3) Министърът на културата издава
удостоверение за регистрация в едномесечен
срок от подаване на заявлението по ал. 2.
(4) Министърът на културата в срока по ал. 3
отказва да издаде удостоверение за регистрация,
ако лицето не отговаря на изискванията за
извършване на търговска дейност с културни
ценности или подадените документи са непълни
или неточни.
(5) Отказът на министъра на културата може да
се обжалва пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(6) При промяна на обстоятелствата, вписани в
регистъра, лицето е длъжно да уведоми
министъра на културата в 14-дневен срок от
настъпването на промяната.
(7) Условията за съхранение на културните
ценности по ал. 2, т. 1 се определят с наредбата
по чл. 127.

Предложение за промяна

нова: (8) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
…
Чл. 120. (1) Търговската дейност чрез търг се
извършва от търговец, вписан в регистъра по чл.
116 и получил разрешение от министъра на
културата за извършване на тръжна дейност с
предмет културни ценности.

няма промени

(2) Заявление за издаване на разрешението по
ал. 1 се подава до министъра на културата и към
него се прилагат вътрешни правила за тръжна
дейност, както и списък на правоспособните
лица, регистрирани по чл. 96, ал. 4.

(2) Заявление за издаване на разрешението по
ал. 1 се подава до министъра на културата и към
него се прилагат вътрешни правила за тръжна
дейност, както и списък на правоспособните
лица, регистрирани по чл. 96, ал. 4. Министърът
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на културата или оправомощено от него
длъжностно лице разглежда подаденото
заявление и при констатиране на нередовност
писмено уведомява заявителят, като му
предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняването на нередовностите и/или
представяне на допълнителни данни.

(3) Разрешението се издава за срок 5 години.
няма промени
(4) Министърът на културата издава
разрешението по ал. 1 в едномесечен срок от
подаване на заявлението по ал. 2.
(5) Министърът на културата в срока по ал. 4
отказва да издаде разрешение, ако лицето не
отговаря на условията по ал. 1 и 2.
(6) Отказът на министъра на културата може да
се обжалва пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) При промяна на обстоятелствата, при които е
издадено разрешението по ал. 1, лицето е
длъжно да уведоми министъра на културата в
14-дневен срок от настъпването на промяната.
…
Чл. 165. (1) В Министерството на културата се
създава и поддържа публичен регистър на
лицата, които имат право да извършват
дейности по консервация и реставрация в
съответната област при условия и по ред,
определени с наредба на министъра на
културата.

Чл. 165. (1) В Министерството на културата се
създава и поддържа публичен регистър на
лицата, които имат право да извършват
дейности по консервация и реставрация в
съответната област при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол и при условия и по
ред, определени с наредба на министъра на
културата.

(2) При подаване на искане за регистрация се
прилагат и документи относно обстоятелствата
по чл. 164, ал. 2, определени с наредбата по ал.
1.

(2) При подаване на искане за регистрация се
прилагат и документи относно обстоятелствата
по чл. 164, ал. 2, определени с наредбата по ал.
1. Министърът на културата или оправомощено
от него длъжностно лице разглежда подаденото
заявление и при констатиране на нередовност
писмено уведомява заявителят, като му
предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняването на нередовностите и/или
представяне на допълнителни данни.

(3) В едномесечен срок от получаване на
искането министърът на културата или
оправомощено от него длъжностно лице
разпорежда вписване в регистъра или отказва да
извърши регистрация, ако лицето не отговаря на
условията по чл. 164, ал. 2. На вписаното в
регистъра лице се издава удостоверение за
регистрация.

няма промени

…
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Допълнителни разпоредби
няма промени
§ 4. По смисъла на този закон:
1. "Индикативна листа за културното и
природното наследство на Република България"
е списъкът на ценностите по чл. 11, ал. 1 от
Конвенцията за опазване на световното
културно и природно наследство.
2. "Специални технически средства" са
геофизична апаратура и други технически
средства, използвани при теренните
археологически проучвания за откриване на
недвижими и движими археологически
културни ценности на сушата и под вода.
3. "Обществени колекции" са тези, които са
собственост на държава членка, на орган на
местна или регионална власт в държава членка
или на институция, намираща се на територията
й, която е определена като обществена в
съответствие с националното й законодателство
и е собственост на или се финансира в
значителна степен от тази държава членка или
от орган на местната или регионалната власт.
4. "Незаконно изнесени от територията на
държава членка" са културни ценности
национално богатство, които:
а) са изнесени от територията на държава
членка в нарушение на правилата за опазване на
националното богатство или в нарушение на
Регламент (ЕО) № 116/2009;
б) не са върнати след изтичането на срока за
законен временен износ или в нарушение на
друго условие, уреждащо такъв временен износ.
5. "Отправила искане държава членка" е
държавата членка, от чиято територия е била
незаконно изнесена движимата културна
ценност по чл. 132, ал. 2 и 3.
6. "Държава членка, до която е отправено
искане" е държавата членка, на чиято територия
се намира незаконно изнесената от територията
на друга държава членка движима културна
ценност по чл. 132, ал. 2 и 3.
7. "Връщане" е фактическото връщане на
движимата културна ценност по чл. 132, ал. 2 и
3 на територията на отправилата искане държава
членка.
8. "Владелец" е лицето, което фактически държи
движима културна ценност за своя сметка.
8а. "Държател" е лице, което фактически държи
движима културна ценност за трети лица.
9. "Незаконно придобити културни ценности" са
тези, които са придобити чрез:
а) проучвания и изкопни работи, извършени без
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съответно разрешение;
б) престъпление;
в) незаконен внос.
10. "Интегрирана консервация" включва
различни мерки, целящи да увековечат
културното наследство като част от съответната
среда, сътворена от човека и природата, като
използването и приспособяването на обектите
на наследството са за нуждите на обществото.
11. "Теренна консервация" включва индиректни
и директни дейности, които целят
предотвратяване на увреждането и
разрушаването на разкопките и загуба на
свързана с тях информация чрез осигуряване на
оптимален режим на разкриване, полево
съхранение, опаковане, транспорт и депониране.
12. "Монетовидни предмети" са монети и
домонетни форми, печати, пломби, екзагии и
други обекти на сигилографията.
13. "Повторно" е нарушението, извършено в
едногодишен срок от влизане в сила на
наказателното постановление, с което на
нарушителя се налага наказание за същото по
вид нарушение.
14. "Системно" е нарушението, извършено три
или повече пъти в едногодишен срок от
влизането в сила на първото наказателно
постановление, с което на нарушителя се налага
наказание за същото по вид нарушение.
15. "Реконструкция по автентични данни на
недвижима културна ценност" е пълно или
частично преизграждане, на основание на
графична, текстова, фотодокументация и други
източници, които дават информация за формата
и проекта, материалите и субстанцията,
използването и функцията, традицията и
техниките, местоположението и обстановката,
духа и настроението/усещането и други
вътрешни и външни фактори.
16. "Приключил етап от теренни проучвания" е
изчерпан стратиграфски пласт, част от него или
част от определената с разрешението за теренни
археологически проучвания територия.
17. "Признак за идентифициране на обект като
недвижима културна ценност" са първични
данни за наличие на културна и научна стойност
и обществена значимост.
18. "Произведения на изкуството" по смисъла на
чл. 7 са движими вещи с естетически качества,
създадени чрез умението и въображението на
своите автори и с възможност да бъдат
споделяни. За произведение на изкуството се
смятат и декоративни елементи, стенописи и

Предложение за промяна
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други части от сгради със значими естетически
качества, създадени със способите на
изобразителното изкуство.
19. "Адаптация" е опазване на недвижимите
културни ценности чрез осигуряване на тяхното
съвременно използване, съобразено с
консервационната и реставрационната
методика.
20. "Институция, финансирана в значителна
степен от органите на държавната и местната
власт" по смисъла на чл. 132, ал. 2, т. 2 е всяко
юридическо лице със статут на бюджетна
организация съгласно Закона за публичните
финанси.
21. "Дигитализация на културното наследство" е
процес на създаване на метаданни и дигитално
съдържание за културна ценност съобразно
утвърдени стандарти и формати, с подходящи
електронни устройства, с цел тяхната обработка,
съхранение и разпространение.
нова: 22. Понятията "Административни услуги"
и "Обществени услуги" по смисъла на този
закон имат значението, определено в
Административнопроцесуалния кодекс.
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§ 92. Закон за меценатството
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…
Чл. 11. (1) Меценатите подават до министъра на
културата или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството заявление за
вписване в регистъра по образец съгласно
приложение № 1. В случаите, когато
заявлението се подава по електронен път, се
спазват изискванията на Регламент (ЕС) №
910/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за
отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73
от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
"Регламент (ЕС) № 910/2014", и на Закона за
електронния документ и електронните
удостоверителни услуги. Заявлението се
подписва с усъвършенстван електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис,
а документите по ал. 3 се прилагат във вид на
сканирани копия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от
9.03.2012 г.).

няма промени

(3) Лицата по чл. 9, ал. 2 прилагат към
заявлението:
1. решението за първоначална съдебна
регистрация и удостоверение за актуално
състояние;
2. вътрешни правила за осъществяване на
дейността по чл. 12.

(3) Лицата по чл. 9, ал. 2 прилагат към
заявлението:
1. единен идентификационен код на лицата
регистрирани в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел. Юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани при окръжните съдилища, които
не са пререгистрирани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията, представят
удостоверение за актуално състояние, издадено
от съответния окръжен съдрешението за
първоначална съдебна регистрация и
удостоверение за актуално състояние;
2. вътрешни правила за осъществяване на
дейността по чл. 12.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., отм., бр. 20 от
2012 г., в сила от 9.03.2012 г.).
(5) В регистрите се вписват следните
обстоятелства:
1. данни за лицето - име/наименование,
седалище, адрес, единен идентификационен код;
решението за вписване в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел при
Министерството на правосъдието;
2. данни за лицето, което представлява
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организацията по съдебна, съответно по
търговска регистрация;
3. данни за извършени нарушения при
упражняване на дейността и за наложени
санкции;
4. дата на заличаване на регистрацията и
основанието за заличаване;
5. промени в обстоятелствата по т. 1 - 3.
(6) Меценатите прилагат към заявлението и
заверено копие от договора, сключен между тях
и получателя на безвъзмездната помощ. В
договора се определят страните, видът и
стойността на безвъзмездната помощ, целта на
предоставянето й, начинът и сроковете на
предоставянето и използването й. Договорът
урежда и начините за обмен на информация и
упражняване на контрол от мецената.
(7) В договора по ал. 6 не може да се уговаря
използването на името или наименованието на
мецената с рекламна цел.

Предложение за промяна
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§ 100. Закон за обществените библиотеки
Съществуващ текст
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…
нов: Чл. 53а. Обществените библиотеки са
длъжни, при предоставянето на библиотечни и
административни услуги и в отношенията си с
потребителите, да извършват административно
обслужване, при спазване на принципите,
предвидени в Административнопроцесуалния
кодекс, в Закона за администрацията, в Закона
за електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.
…
нов: Чл. 67а Санкцията по чл. 67 се налага и на
лице, което извърши или допусне извършването
на нарушение по чл. 53а.
Чл. 68. (1) Нарушенията на този закон се
установяват с актове, съставени от
оправомощени от директора на съответната
библиотека лица.

Чл. 68. (1) Нарушенията на този закон, с
изключение на нарушения на чл. 53а се
установяват с актове, съставени от
оправомощени от директора на съответната
библиотека лица. Нарушенията на чл. 53а се
установяват с актове, съставени от
оправомощени от министъра на културата
длъжностни лица в Министерството на
културата.

(2) Наказателните постановления се издават:
1. за Националната библиотека - от директора;
2. за регионалните и общинските библиотеки от кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават:
1. за Националната библиотека - от директора;
2. за регионалните и общинските библиотеки от кмета на общината;.
3. за нарушения по чл. 53а - от министъра на
културата или от упълномощено от него
длъжностно лице.

(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.

няма промени

…
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "База данни" е обширен, периодично
актуализиран файл с дигитализирана
информация (библиографски описания,
реферати, пълнотекстови документи, елементи
на справочници, изображения, статистически
данни и други), отнасящ се до специфичен
предмет или област, съдържащ записи с
унифициран формат, организиран за лесно и
бързо информационно търсене и извличане на
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информация и документи, управляван от
софтуер за системно управление на база данни.
2. "Библиотечна колекция" е сбирка от
документи, организирана на основата на обща
характеристика.
3. "Библиотечно-информационно обслужване" е
обслужване на гражданите с библиотечни и
информационни услуги.
4. "Документ" е регистрирана информация,
която в документационния процес се разглежда
като единство, независимо от физическата
форма и отличителните белези, предназначена
за предаване във времето и пространството, с
цел запазване и обществено ползване.
5. "Книжовно и литературно културно
наследство" е понятието по смисъла на Закона
за културното наследство.

Предложение за промяна

нова: 6. "Административни услуги" по смисъла
на този кодекс има значението, определено в
Административнопроцесуалния кодекс.
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§ 123. Закон за радиото и телевизията
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Предложение за промяна

…
Чл. 105. (1) Радио- и телевизионна дейност за
създаване на програми, предназначени за
разпространение чрез електронни съобщителни
мрежи, когато се ползва индивидуално
определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър, се осъществява въз основа на
индивидуални лицензии, издадени от Съвета за
електронни медии при условията и по реда на
този закон.
(2) За осъществяване на радио- и телевизионна
дейност могат да кандидатстват:
1. физически лица - еднолични търговци, и
юридически лица, регистрирани по българското
законодателство;
2. юридически лица, регистрирани по
законодателството на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
(3) Българското национално радио и
Българската национална телевизия
осъществяват радио- и телевизионна дейност
като национални обществени оператори въз
основа на лицензии, издадени без конкурс, или
въз основа на регистрации.
(4) Не могат да кандидатстват за издаване на
лицензии:
1. юридически лица, на които е отказано или е
отнето разрешението за извършване на
застрахователна дейност;
2. юридически лица, в които юридическите лица
по т. 1 или съдружниците или акционерите в тях
притежават дялово участие;
3. физически лица - еднолични търговци, и
юридически лица, които не могат да докажат
собствеността на имуществото си или на
капитала;
4. юридически лица, в които физически лица едноличните търговци, и юридическите лица по
т. 3 или съдружниците или акционерите в тях
притежават дялово участие;
5. физически лица - еднолични търговци, и
юридически лица, които през последните пет
години, предхождащи кандидатстването за
лицензия, са обявени в несъстоятелност или са в
производство за обявяване в несъстоятелност
или в ликвидация;
6. юридически лица, в които като съдружници
или акционери участват лица, включени в
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списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за информация
относно необслужвани кредити;
7. (отм.);
8. (отм.);
9. (отм.);
10. еднолични търговци и юридически лица,
които през последната година, предхождаща
кандидатстването за лицензия, са получили
отказ за същия вид лицензирана дейност или
издадена по този закон лицензия им е била
отнета.
(5) Съветът за електронни медии възлага
проверката по ал. 4 на съответните компетентни
органи.

Предложение за промяна

(6) Кандидатите за лицензия трябва да
предоставят на Съвета за електронни медии
следните документи съгласно изискванията на
този член:
1. удостоверение за актуално състояние, а
чуждестранните лица - съответния документ,
издадени не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението по чл. 111;
2. документи, доказващи произхода на капитала
за последните три години назад, включително
заверен счетоводен отчет, считано от датата на
подаване на документите;
3. списък на медийните предприятия, в които са
акционери или съдружници.

(6) Кандидатите за лицензия трябва да
предоставят на Съвета за електронни медии
следните документи съгласно изискванията на
този член:
1. документ за актуалната регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентния орган -за лицата, регистрирани в
друга държаваудостоверение за актуално
състояние, а чуждестранните лица - съответния
документ, издадени не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението по чл.
111;
2. документи, доказващи произхода на капитала
за последните три години назад, включително
заверен счетоводен отчет, считано от датата на
подаване на документите;
3. списък на медийните предприятия, в които са
акционери или съдружници.

(7) (отм.).

няма промени

…
Чл. 111. (1) Кандидатите за лицензия за радио- и
телевизионна дейност подават писмено
заявление до Съвета за електронни медии, към
което прилагат:
1. учредителен акт;
2. удостоверение за търговска регистрация или
документи, удостоверяващи създаването на
юридическото лице, издадени не по-рано от
един месец преди датата на подаване на
заявлението;
3. (отм.);
4. предложение за способ на разпространение на
програмите;
5. декларация по чл. 108;
6. декларация, че не са налице обстоятелства по
чл. 105, ал. 4;

Чл. 111. (1) Кандидатите за лицензия за радио- и
телевизионна дейност подават писмено
заявление до Съвета за електронни медии, към
което прилагат:
1. учредителен акт – за лицата, регистрирани в
друга държаваучредителен акт;
2. документ за актуалната регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентния орган -за лицата, регистрирани в
друга държаваудостоверение за търговска
регистрация или документи, удостоверяващи
създаването на юридическото лице, издадени не
по-рано от един месец преди датата на подаване
на заявлението;
3. (отм.);
4. предложение за способ на разпространение на
програмите;
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7. доказателства за финансовите възможности за
изпълнение на дейността;
8. програмен проект, програмна концепция,
програмен профил, програмна схема, списък на
допълнителни радио- и телевизионни услуги;
9. предварителни договори за отстъпени
авторски права за защитени произведения в
програмите и за отстъпени сродни права за
предоставяне за разпространение на чужди
програми.

Предложение за промяна
5. декларация по чл. 108;
6. декларация, че не са налице обстоятелства по
чл. 105, ал. 4;
7. доказателства за финансовите възможности за
изпълнение на дейността;
8. програмен проект, програмна концепция,
програмен профил, програмна схема, списък на
допълнителни радио- и телевизионни услуги;
9. предварителни договори за отстъпени
авторски права за защитени произведения в
програмите и за отстъпени сродни права за
предоставяне за разпространение на чужди
програми.

(2) Към документите по ал. 1 кандидатите за
издаване на лицензия за радио- и телевизионна
дейност прилагат задължително:
1. документи, доказващи произхода на капитала
за последните три години, включително заверен
финансов отчет, считано от датата на подаване
на документите;
2. документи, удостоверяващи структурата на
капитала и разпределението на собствеността в
него;
3. списък на медийните предприятия, в които са
акционери или съдружници.
(3) Заявлението и документите по ал. 1 и 2 се
подават на български език.
(4) Съветът за електронни медии изисква по
служебен път информация за наличие или липса
на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответния кандидат.
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Чл. 112. (1) Съветът за електронни медии
извършва проверка за редовността на
подадените документи по чл. 111.

няма промени

(2) При констатиране на пропуски и
недостатъци в документите по чл. 111 на
кандидатите се дава 7-дневен срок за
отстраняването им, като срокът тече от
уведомяването. Ако пропуските и
недостатъците не бъдат отстранени до изтичане
на срока, документите на кандидата не се
разглеждат.

(2) При констатиране на пропуски и
недостатъци в документите по чл. 111 на
кандидатите се дава срок от 10 работни дни 7дневен срок за отстраняването им, като срокът
тече от уведомяването. Ако пропуските и
недостатъците не бъдат отстранени до изтичане
на срока, документите на кандидата не се
разглеждат.

…
Чл. 125к. (1) Съветът за електронни медии
поддържа публичен регистър.

Чл. 125к. (1) Съветът за електронни медии
поддържа публичен регистър, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.

(2) В регистъра по ал. 1 се обособяват 5
самостоятелни раздела:

няма промени
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1. първи раздел, който включва български
радио- и телевизионни програми, които могат да
бъдат разпространявани на територията на
Република България чрез кабел и сателит;
2. втори раздел, който включва чуждестранните
програми, които могат да бъдат
разпространявани на територията на Република
България чрез кабел и сателит:
а) създадени в държава - членка на Европейския
съюз, или в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
б) създадени от чуждестранни лица, различни от
лицата по буква "а";
3. трети раздел, който включва лицензирани
радио- и телевизионни програми,
разпространявани чрез:
а) налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване;
б) електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване;
4. четвърти раздел, който включва медийните
услуги по заявка;
5. пети раздел, който включва предприятията,
които разпространяват български и
чуждестранни програми.
(3) Програми, които са предназначени за
разпространение за аудитория извън
територията на Република България и се
разпространяват чрез електронни съобщителни
мрежи за наземно или спътниково
радиоразпръскване, които са на територията на
Република България, подлежат на регистрация и
се включват в първи раздел на публичния
регистър по ал. 2, т. 1.
(4) В регистъра по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се включват
следните данни:
1. данните по чл. 125а, ал. 5;
2. данни за юридическите и физическите лица,
упражняващи контрол върху управлението на
оператора;
3. данни за органите на управление,
включително персонален състав, на
доставчиците на медийни услуги;
4. обстоятелства, свързани с търговски
обезпечения, подлежащи на вписване.
(5) В регистъра по ал. 2, т. 4 се включват
следните данни:
1. идентификационни данни - наименование
(фирма), седалище и адрес на управление на
юридическото лице или на физическо лице -
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едноличен търговец, което осъществява
медийни услуги по заявка след подаване на
уведомление;
2. предоставяните медийни услуги по заявка;
3. основни параметри на осъществяване на
медийните услуги по заявка;
4. териториален обхват, където това е
приложимо;
5. телефон, факс, електронен адрес, адрес за
кореспонденция и лице за контакти;
6. дата на започване предоставянето на медийни
услуги.
(6) В регистъра по ал. 2, т. 5 се включват:
1. данни за юридическите и физическите лица,
упражняващи контрол върху управлението на
предприятието;
2. данни за органите на управление на
предприятието, включително персонален
състав;
3. телефон, адрес, електронен адрес, адрес за
кореспонденция и лице за контакти;
4. списък на разпространяваните програми,
съответно в цифров и аналогов пакет, ако
предприятието поддържа два отделни пакета;
5. срокът, до който предприятието има
отстъпени права за разпространение на
съответната програма;
6. териториален обхват, за който предприятието
има отстъпени права за разпространение на
съответната програма.

Предложение за промяна

нова: (7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
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…
Чл. 19. (1) Агенцията създава и поддържа
единен публичен регистър на:
1. филмовите продуценти;
2. разпространителите на филми в Република
България;
3. лицата, осъществяващи показ на филми на
територията на Република България;
4. киносалоните в Република България;
5. филмовите продукции, осъществявани от
чуждестранни продуценти на територията на
Република България, включително и
копродукциите с български продуценти;
6. филмите, получили виза за разпространение и
показ в Република България;
7. филмите, създадени с подкрепата на
агенцията или съвместно с Българската
национална телевизия.
(2) Продуцентът, съответно лицето,
осъществяващо разпространение и/или показ,
подава заявление по образец за регистрация по
ал. 1, т. 1 - 5.
(3) Регистрацията по ал. 1, т. 6 и 7 се извършва
служебно от агенцията.
(4) На регистрация по ал. 1, т. 1 - 3 подлежат
лица, регистрирани като търговци по
законодателството на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава от
Европейското икономическо пространство или
Швейцария.
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нова: (5) Единният публичен регистър по ал. 1,
т. 1, т. 2 и т. 3 се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.
нова: (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 единния публичен регистър по ал. 1
или на които са необходими данни, налични в
единния публичен регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
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Чл. 20. (1) Към заявлението за вписване в
регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 се прилагат:
1. заверен от консулска служба превод на
документ, издаден от компетентен орган в
държавата на учредяване на чуждестранното
лице, удостоверяващ, че то има право да
осъществява продуцентска дейност, съответно
дейност по разпространение или показ на
филми;
2. (отм.);
3. (отм.);
4. (отм);
5. документ за платена такса за регистрация.

Чл. 20. (1) Към заявлението за вписване в
регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 се прилагат:
1. заверен от консулска служба превод на
документ, издаден от компетентен орган в
държавата на учредяване на чуждестранното
лице, удостоверяващ, че то има право да
осъществява продуцентска дейност, съответно
дейност по разпространение или показ на
филми;
2. (отм.);
3. (отм.);
4. (отм.);
5. документ за платена такса за регистрация,
когато плащането не е извършено по електронен
път.

(2) Към заявлението за вписване в регистъра по
чл. 19, ал. 1, т. 4 се прилагат:
1. декларация, удостоверяваща
местонахождението, вида и режима на работа на
киносалона, вид кинотехника и брой на
зрителските места;
2. документ за платена такса за регистрация.

(2) Към заявлението за вписване в регистъра по
чл. 19, ал. 1, т. 4 се прилагат:
1. декларация, удостоверяваща
местонахождението, вида и режима на работа на
киносалона, вид кинотехника и брой на
зрителските места;
2. документ за платена такса за регистрация,
когато плащането не е извършено по електронен
път.

(3) Заявлението за вписване в регистъра по чл.
19, ал. 1, т. 5 се подава не по-късно от 14 дни
преди започване на работата за реализация на
продукцията в Република България. Към
заявлението се прилагат:
1. професионална биография на продуцента;
2. копие от договор с български изпълнителен
продуцент или копродуцент;
3. копие от договора за получени авторски права
или всяко друго доказателство, позволяващо да
се провери притежаването на авторски права за
търговско използване на филма;
4. копие от сценария;
5. списък на основните творчески и технически
лица на участващите страни;
6. календарен план на продукцията в частта й за
реализация на територията на Република
България;
7. план за местата на снимките;
8. проектобюджет на продукцията в частта му за
територията на Република България;
9. документ за платена такса за регистрация.

(3) Заявлението за вписване в регистъра по чл.
19, ал. 1, т. 5 се подава не по-късно от 14 дни
преди започване на работата за реализация на
продукцията в Република България. Към
заявлението се прилагат:
1. професионална биография на продуцента;
2. копие от договор с български изпълнителен
продуцент или копродуцент;
3. копие от договора за получени авторски права
или всяко друго доказателство, позволяващо да
се провери притежаването на авторски права за
търговско използване на филма;
4. копие от сценария;
5. списък на основните творчески и технически
лица на участващите страни;
6. календарен план на продукцията в частта й за
реализация на територията на Република
България;
7. план за местата на снимките;
8. проектобюджет на продукцията в частта му за
територията на Република България;
9. документ за платена такса за регистрация,
когато плащането не е извършено по електронен
път.

…
Чл. 37. (1) За издаване на виза по чл. 36 лицето,
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осъществяващо разпространението на филма,
подава писмено искане по образец. В искането
се посочват:
1. име/наименование на заявителя и
удостоверение за регистрация в публичния
регистър на агенцията;
2. предназначение на визата - за
разпространение и/или показ;
3. заглавие на филма на езика на оригинала, а
ако той не е на български - заглавие и на
български, под което се предлага филмът да
бъде разпространяван и/или показван в
Република България;
4. име/наименование и адрес на продуцента на
филма;
5. лицето, отстъпило правата за
разпространение и/или показ, с адреса му за
кореспонденция;
6. времетраене или дължина на филма в метри;
7. вид на носителя на филма;
8. брой на копията, с които ще се
разпространява или показва филмът;
9. най-ранна дата, на която разпространителят
може да осигури прожекция на филма на
националната комисия за категоризация на
филми;
10. дата на започване на разпространението
и/или показа на филма на територията на
Република България;
11. определената категория на филма в страната
производител, ако това не е Република
България.

Предложение за промяна

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. глава на филма;
2. анотация на филма в размер до една страница;
3. копие от договора, удостоверяващ
придобиването на правата за разпространение
и/или показ на филма за територията на
Република България, придружен с легализиран
превод, ако оригиналът не е на български език;
4. документ за внесена такса.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. глава на филма;
2. анотация на филма в размер до една страница;
3. копие от договора, удостоверяващ
придобиването на правата за разпространение
и/или показ на филма за територията на
Република България, придружен с легализиран
превод, ако оригиналът не е на български език;
4. документ за внесена такса, когато плащането
не е извършено по електронен път.

(3) В случай че има непълноти в представените
документи, агенцията дава на заявителя
указание за отстраняването им в 14-дневен срок.
Ако непълнотата не бъде отстранена в този
срок, искането се смята за оттеглено.
(4) Националната комисия за категоризация на
филми в 7-дневен срок от получаването на
редовно оформеното искане определя категория
на филма, както следва:
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1. категория "А" - когато филмът е за деца и има
възпитателен характер;
2. категория "B" - когато филмът утвърждава
идеалите на хуманизма, популяризира
националната и световната култура или по
никакъв начин не противоречи на общоприетите
морални норми в страната и няма
ограничителни препоръки от комисията;
3. категория "С" - когато филмът съдържа
отделни кадри с еротично съдържание или с
употреба на алкохол, стимуланти, наркотици
или отделни кадри с насилие в тях;
4. категория "D" - когато филмът съдържа
значителен брой кадри с еротично съдържание
или с употреба на алкохол, стимуланти,
наркотици или значителен брой кадри с насилие
в тях;
5. категория "Х" - когато филмът е
натуралистично-еротичен.
(5) Филми, чието съдържание противоречи на
общоприетите морални норми, които
възхваляват или оневиняват жестокост, насилие
или употреба на наркотици, подбуждат към
ненавист на основата на расов, полов,
религиозен или национален признак, не се
категоризират.
(6) Решението на националната комисия за
категоризация на филми по ал. 4 или 5 се
съобщава на заявителя в 3-дневен срок. Той
може да направи възражение пред
изпълнителния директор на агенцията в 7дневен срок от получаване на съобщението. В
този случай изпълнителният директор изисква
становище от друг състав на комисията, който
се произнася в тридневен срок от получаване на
възражението.
(7) Изпълнителният директор на агенцията със
заповед издава виза за разпространение и/или
показ или отказва издаването й в тридневен
срок от окончателното решение на комисията.
(8) Изпълнителният директор на агенцията
отказва да издаде виза, когато:
1. заявителят не е носител на правата за
разпространение и/или показ на филма на
територията на Република България;
2. филмът не е получил категория съгласно ал.
5.
(9) Заповедта по ал. 7 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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