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:
……………………………………………
§ 142. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм. и доп. бр. 68 и 109
от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58,
85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
В чл. 66, ал. 1 думите „двумесечен срок“ се заменят с „14-дневен срок“.
2.
В чл. 113, ал. 1 се създава т. 4:
„4. Разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект по чл. 3,
ал. 2, т. 1 и т. 3, в който ще се извършва хотелиерство.“
3.
В чл. 129:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1:
ааа) буква „е“ се изменя така:
„е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай ще че е
извършва хотелиерство, като 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;“
ббб) създава се буква „ж“
„ж) номер, дата и орган на издаване на разрешение за ползване или на документ
за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията или номер, дата и издател на разрешение за ползване на
повърхностен воден обект и на свидетелство за годност - за заведенията за хранене и
развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега
плавателни съдове“
бб) в т. 2:
ааа) буква „а“ се изменя така:
„а) в случай че лицето ще извършва туристическа дейност – хотелиерство копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, ако
същият не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;“
ббб) буква „б“ се отменя;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е
различно от собственика на обекта, като 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.“
бб) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на обекта, ако същият не е собствен и не
подлежи на вписване;“
в) в ал. 3:
аа) в т. 1, буква „г“ се изменя така:
„г) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай ще че е
извършва хотелиерство, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за
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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;“
бб) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) в случай че лицето ще извършва туристическа дейност – хотелиерство -копие
от документа за ползване на обекта, ако същият не подлежи на вписване;“
д) създава се ал. 6:
„(6) Съответния категоризиращ орган или оправомощено от него длъжностно
лице мотивирано отказва катагоризация, когато лицето не отговаря на изискванията на
чл. 113 или не е приложило към заявлението-декларация необходимите документи,
съгласно изискванията на ал. 1 – 5.“
4.
В чл. 130:
а) в ал. 1:
аа) досегашният текст става изречение първо и думите „14-дневен срок“ се
заменят със „7-дневен срок“;
бб) създава се изречение второ:
„При непроизнасяне в посочения срок е налице мълчаливо съгласие за
откриване на процедурата по категоризиране на туристическия обект, като временното
удостоверение за откритата процедура по категоризиране се счита за издадено и лицата
по чл. 129 могат да извършват туристическа дейност в обекта.“.
б) в ал. 6, т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „в случай, че лицето не
отговаря на изискванията на чл. 113 или не е представило документ, съгласно чл. 129.“
5.
В чл. 140, ал. 2:
а) в т. 1:
аа) буква „г“ се изменя така:
„г) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като 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;“
бб) създава се буква „з“:
„з) номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за
въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;“
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на помещенията, ако същият не подлежи на
вписване;
бб) буква „б“ се отменя.
6.
В чл. 141, ал. 2 се създава изречение второ:
„При непроизнасяне в срок от 20 дни от подаване на заявлението е налице
мълчаливо съгласие за откриване на процедурата по сетифициране на обекта, като
временното удостоверение за откритата процедура по сетифициране се счита за
издадено.“
7.
В чл. 166:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на туризма се води и поддържа Национален
туристически регистър, при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол, който съдържа
информация за:“
б) създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния електронен регистър
или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър, приемат
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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.
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