ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 42 и 77 от 2018 г.)
……………………………………………
Преходни и заключителни разпоредби:
…………………………………………..
§ 29. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм.
и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32,
59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр.
58 от 2016 г. и бр. 58 и 76 от 2017 г. и бр. 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 43а, ал. 5 т. 2 се отменя.
2. В чл. 62:
а) в ал. 2 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в заявлението и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняване на нередовностите и/или представянето на допълнителна
информация“;
б) създават се ал. 5-7:
„(5) За издадените лицензи на зоологически градини в МОСВ се води публичен
регистър, при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, който съдържа:
1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование и адрес на лицензираната зоологическа градина;
3. име/наименование на собственика на зоологическата градина;
4. условия на лиценза, ако са определени такива.
(6) Редът за водене на публичния регистър се определя с наредбата по ал. 1.
(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. 5 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 5, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
3.
В чл. 82:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „Към заявлението“ се заменят със „Заявлението“, а
думите „се прилагат“ се заменят със „съдържа“;
бб) в т. 2 пред думата „документ“ се добавя: „номер, дата, издател и
наименование на“;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец и
адрес на гражданина“
б) Алинея 2 се отменя.
………………………………………
1 / 10

§ 38. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от
2005 г., изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и
54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 24:
а) в ал. 2, т. 1 думите „номер на документа за самоличност” се заменят с „единен
граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец ” и се заличава думата
„постоянен“;
б) в ал. 2, т. 3 се думата „имената“ се заменя с „имена“ и се заличава
„постоянния“;
в) в ал. 3, след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по чл.
15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”.
2. В чл. 25, ал. 2 накрая се добавя „в 14 дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1“.
3. В чл. 27 се създава ал.6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 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“.
4. В чл. 30:
а) в ал. 2, т. 1 думите „номер на документа за самоличност” се заменят с „единен
граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец” и се заличава думата
„постоянен“;
б) в ал. 10, след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по
чл. 15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”;
5. В чл. 47:
а) в ал. 2, т. 1, буква „а“ думите „номер на документа за самоличност” се заменят
с „единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец” и се
заличава думата „постоянен“;
б) в ал. 5, т. 1 след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по
чл. 15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”;
6. В чл. 57:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 5
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните електронни
регистри по ал. 1 или на които са необходими данни, налични в тях, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
7. В чл. 60:
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а) в ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „номер на документа за самоличност” се заменят
с „единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец” и се заличава
думата „постоянен“;
б) в ал. 3 след думите „документ за платена такса, определена с тарифата по чл.
15” се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път”.
8. В чл. 69:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри или на
които са необходими данни, налични в публичните регистри, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
…………………………………………
§ 65. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г., изм. и доп., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от
2005 г., бр. 30, 34 и 95 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012
г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г., бр. 53 и 98 от 2018 г. и бр.
17 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
1.
Създава се нов чл. 4г:
„Чл. 4г. (1) За издадените разрешения по реда на този закон компетентните
органи водят публични регистри при спазване на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри по ал.1 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 се започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
2.
В чл. 17, ал. 2, т. 2, чл. 17а, ал. 2, т.3, чл. 17б, ал. 2, т. 3, чл. 17в, ал. 2, т. 3,
чл. 17г, ал. 2, т. 2, чл. 17е, ал. 2, т. 2, чл. 17д, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 2, чл. 17ж, ал. 3, т. 2 и
ал. 5, т. 2, чл. 17з, ал. 2, т. 3, чл. 17и, ал. 2, т. 2, чл. 17к, ал. 2, т. 2, чл. 17н, ал. 2 и чл. 18б,
ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато плащането не е извършено по
електронен път”.
……………………………………………..
§ 66. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.,
изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр.11 от 2007 г. бр. 82 от 2009 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 14 от
2015 г.) се създава чл. 9а:
„Чл. 9а (1) Междуведомствената комисия създава и поддържа публичен
регистър на лицата, осъществяващи дейностите по чл. 6, 7 и 8, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол, в който се вписват:
1. наименованието на регистрираното лице;
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2. единният идентификационен код на регистрираното лице;
3. номерът и датата на издаденото удостоверение за регистрация и срокът му на
валидност;
4. датата на прекратяване на регистрацията.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
(3) Условията и редът за вписване в регистъра се уреждат в наредбата по чл. 9,
ал. 2.“
……………………………………………..
§ 86. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ., бр.29 от 2000 г., изм. и доп.,
бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.80
и 103 от 2009г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и
бр. 58 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 22, т. 3 думите „областния управител“ се заменят с „директора на
Областната дирекция „Земеделие” и се заличават думите „в областната
администрация“.
2.
В чл. 31а ал. 1 се изменя така:
„(1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 се води за всеки билкозаготвителен пункт и
склад за билки и се идентифицира с пореден номер, адрес на билкозаготвителния пункт
и данни за билкозаготвителя - име, единен граждански номер, личен номер или личен
номер на чужденец, когато той е физическо лице, или наименование, код по БУЛСТАТ
или ЕИК, когато е юридическо лице.“
3. В чл. 34:
а) в т. 1 думите „номер на документа за самоличност” се заменят с „единен
граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец“ и се заличава думата
„постоянен“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. наименование, код по БУЛСТАТ или ЕИК на юридическото лице и данните
по т.1 на лицето, което го представлява - за билкозаготвител - юридическо лице, както и
имената, единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец и адрес
на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26,
ал. 2.“.
……………………………………….
§ 105. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.;
попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95
и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г.,
бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98
от 2014 г. и бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, бр. 58, бр. 76 и бр. 96
от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) В производствата по този закон и подзаконовите актове по
прилагането му, органите по чл. 10, пред които следва да се установят обстоятелства,
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вписани в нормативно уреден публичен регистър или на които са необходими данни,
налични в нормативно уреден публичен регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и данни. Органите по чл.
10, когато е необходимо за нуждите на съответното производство, по служебен път се
снабдяват със:
1.
справки и официални документи, издавани от органите на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2.
скици на недвижими имоти, издавани от общинските администрации и
службите по земеделие;
3.
информация за вписани актове относно недвижими имоти;
4.
информация и/или удостоверения за наличие или липса на задължения
към държавата и общините;
5.
издадени актове и/или информация за проведени процедури по реда на
този закон и на Закона за биологичното разнообразие”.
2.
В чл. 85, ал. 5 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в искането и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняването им.”.
3.
В чл. 90 се създава ал. 3:
„(3) По отношение на услугите, извършвани в процеса на екологична оценка
наредбата по ал. 1 определя и:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“
4.
В чл. 93, ал. 6 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в искането и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняването им.”.
5.
В чл. 96, ал. 6 се добавя второ изречение:
„При констатиране на нередовности в искането и/или при необходимост от
представяне на допълнителна информация, на заявителя се предоставя срок от 10
работни дни за отстраняването им.”.
6.
В чл. 101 се създава ал. 3:
„(3) По отношение на услугите, извършвани в процеса на ОВОС наредбата по ал.
1 определя и:
1.
образци на заявления за предоставяне на услугите;
2.
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на
услугите;
3.
образци на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите;
4.
сроковете за предоставяне на услугите, когато такива не са определени в
друг закон или подзаконов нормативен акт;
5.
основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.“
6.
В чл. 102:
а) досегашният текст става ал. 1;
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б) създава се ал. 2:
„(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
7.
В чл. 112, ал. 6, изречение първо думите „на хартиен и електронен
носител” се заменят с „хартиен или електронен“;
8.
В чл. 119 ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. съдържанието и формата на заявленията за издаване на комплексни
разрешителни, документи, които заявителят следва да представи при заявяване,
образци на издаваните комплексни разрешителни и основополагащи принципи и
правила за определяне на вътрешните процедури по издаването на разрешителните;“.
9.
В чл. 129:
а) в ал. 1 накрая на текста се добавя „при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“
в) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават ал. 4, 5 и 6.
………………………………………
§ 140. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн.,
ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 7 и 27 от 2018
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Регистрите по ал. 2, т. 3, буква „а“ и „б“ се водят при спазване изискванията
на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол.“
б) създава се ал. 5:
„(5) „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 2, т. 3 или на
които са необходими данни, налични в регистрите по ал. 2, т. 3, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”;
в) досегашната ал. 4 става съответно ал. 6.
2. В чл. 39, ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„Заявлението за участие в конкурса съдържа:“
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б) точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, или ЕГН/ЛНЧ
и адрес, когато кандидатът е физическо лице;“
в) в т. 2 накрая се поставя запетая и се допълва „като за търговците, вписани в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел това
изискване се прилага, ако годишните финансови отчети не са заявени за обявяване;”
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
3. В чл. 40 се създава ал. 5:
„(5) Заявлението за участие в конкурса може да се подава и по електронен път,
при условия, определени в конкурсната документация”.
4. В чл. 47, изречение трето се изменя така:
„Комисията изисква отстраняването им в срок, не по-кратък от 10 работни дни”.
………………………………………
§ 145. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г., изм.
и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; бр. 105 от
2016 г.; бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 45 се създават ал. 11 и 12:
„(11) Регистрите по ал. 1 се водят при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административня контрол.
(12) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистрите по ал. 1 или на които
са необходими данни, налични в регистрите, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни”.
2. В чл. 68 се създава т. 10:
„10. адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на
площадката/площадките, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър“
3. В чл. 69:
а) в ал. 1:
аа) точки 6 и 9 се отменят;
бб) точка 10 се изменя така:
„10. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан. Ако документът не подлежи на вписване се представя
копие от същия;“
б) алинея 9 се изменя така:
„(9) В 3-дневен срок от постъпване на заявлението, органът по чл. 67 проверява
дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път:
1. информация за липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
2. документ за местоположението на площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1 - извадка от влязъл в сила устройствен план или
от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията
на чл. 38, ал. 1;
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б) за всички останали площадки - извадка от влязъл в сила подробен устройствен
план;
3. хигиенно заключение за спазване на здравните изисквания, издадено от
регионална здравна инспекция (РЗИ) - за лицата, извършващи дейности с опасни
отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на
територията на съответната инспекция; когато дейностите се извършват на териториите
на повече от една РЗИ, хигиенното заключение се издава от директора на всяка РЗИ
поотделно, за дейностите, извършвани на територията на съответната инспекция.
Хигиенното заключение се издава в 14-дневен срок от постъпване на искането и в
същия срок се изпраща служебно на РИОСВ. Когато РЗИ не се произнесе в
установения срок, се приема, че становището е положително и обекът отговаря на
съответните изисквания.“
4. В чл. 71, ал. 2 думите „Когато удостоверението по чл. 69, ал. 9 не е
предоставено“ се заменят с думите „Когато информацията по чл. 69, ал. 9 не е
предоставена“ и думите „от получаването на удостоверението“ се заменят с думите „от
получаването й“.
5. В чл. 78:
а) в ал. 3 се създава т. 8:
„8. адрес, номер по действащ план и/или идентификатор на
площадката/площадките, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър.“
б) в ал. 4:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. декларация, че заявителят разполага с право да ползва имота, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан. Ако документът не подлежи на вписване се представя
копие от същия;“
бб) точка 5 се отменя.
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) В 3-дневен срок от постъпване на заявлението компетентният орган по ал. 5
проверява дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път:
1. информация за липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
2. документ за местоположението на площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1- извадка от влязъл в сила устройствен план или
от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията
на чл. 38, ал. 1;
б) за всички останали площадки - извадка от влязъл в сила подробен устройствен
план, освен в случаите, когато площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1. ”.
6. В чл. 81 ал. 7 се изменя така:
„(7) В тридневен срок от постъпване на заявлението компетентният орган
проверява дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път информация за
липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.“
7. В чл. 89 ал. 2 се изменя така:
„(2) В тридневен срок от постъпване на заявлението компетентният орган
проверява дали е заплатена дължимата такса и изисква по служебен път информация за
липса на задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.“
………………………………………
§ 155. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996
г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001
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г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от
2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и
42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015
г., бр. 58 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г., бр. 98 и 103 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8б:
а) в ал. 1 думите „създава и поддържа регистър“ се заменят със „създава и
поддържа публичен регистър“;
б) в ал. 10 накрая се добавя „и със Закона за административното регулиране и
административния контрол“
в) създава се ал. 11:
„(11) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.”.
2. В чл. 9а:
а) в ал. 4 думите „в съответствие с формата и съдържанието, определени“ се
заменят с „по образец, определен“
б) в ал. 5:
аа) точка 4 се отменя;
бб) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) създава се нова ал. 6:
„(6) В деня на постъпване на заявлението Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща по служебен ред искане
до съответната регионална инспекция по околната среда и водите за становище за
извършена проверка относно доказване съответствието на документите по ал. 5, т. 1, 2
и 3. В 7-дневен срок от постъпване на искането регионална инспекция по околната
среда и водите издава становище, което се изпраща служебно до МОСВ. Когато
съответната регионална инспекция по околната среда не се произнесе в установения
срок, се приема, че становището е положително.“
г) досегашните ал. 6 – 9 стават съответно ал. 7 – 10;
д) досегашната ал. 10 става ал. 11 и се изменя така:
„(11) Разрешението се издава по образец, определен в наредбата по ал. 1 и се
изпраща на заявителя в 3-дневен срок от издаването му“;
е) създават се ал. 12 и 13:
„(12) За издадените разрешения Министерството на околната среда и водите
води публичен регистър при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(13) 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. 12
или на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
3. В чл. 9г:
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а) в ал. 5, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) в ал. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”.
4. В чл. 11а:
а) създават се нови ал. 9 и 10:
„(9) За издадените разрешения Министерството на околната среда и водите води
публичен регистър при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.
(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 9 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.“
в) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 11 и 12.
5. В чл. 30л:
а) в ал. 2 основният текст се изменя така:
(2) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол и
съдържа:”;
б) в ал. 4, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
в) създава се ал. 20:
„(20) 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.”.
………………………………………
§160. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§161. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с
разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

10 / 10

