Предложения за изменения и допълнения на
закони в област финансова и данъчна политика–
§ 15, 19, 25, 27, 42, 79, 90, 134, 146 и 151 от проекта на Закон за изменение и допълнение
на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 15 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 87. (1) На всяко регистрирано лице се
открива данъчно-осигурителна сметка.
(2) В данъчно-осигурителната сметка се
отразяват:
1. размерът на данъците и лихвите по тях, както
и бюджетът, в който трябва да постъпят;
2. размерът на задължителните осигурителни
вноски и лихвите по тях, както и бюджетът,
съответно фондът, в който трябва да постъпят;
3. размерът на вноските за фонд "Гарантирани
вземания на работници и служители", лихвите
по тях, както и бюджетът, в който трябва да
постъпят;
4. постъпилите плащания от регистрираното
лице, от трето задължено лице или от всяко
трето лице в полза на субекта;
5. сумите, постъпили в резултат от действия по
принудително изпълнение;
6. извършените прихващания и възстановявания
на суми и основанието за това;
7. други обстоятелства, свързани с възникване,
промяна и погасяване на задълженията за
данъци и задължителни осигурителни вноски,
включително задължения и плащания за чужд
дълг;
8. данните от подадените декларации, свързани
с данъчно облагане и задължителни
осигурителни вноски, издадените ревизионни
актове, актовете за прихващане и
възстановяване, наказателните постановления и
съдебните решения по тях.
(3) Изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите утвърждава формата и
елементите на данъчно-осигурителната сметка
със заповедта по чл. 81, ал. 2.
(4) Сметката се води и след прекратяване на
регистрацията и се приключва след
погасяването на всички задължения, отразени в
нея. Информацията от нея се архивира и се
съхранява в срок и по начин, определени със
заповедта по чл. 81, ал. 2.
(5) По искане на регистрираното лице органът
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Съществуващ текст
по приходите предоставя информация за всички
обстоятелства, отразени в сметката.
(6) Органът по приходите издава удостоверение
за наличието или липсата на задължения по
искане на задълженото лице или въз основа на
акт на съда в 7-дневен срок от постъпването на
искането или на акта. В удостоверението се
отбелязва и отговорността за чужди
задължения. В удостоверението не се отбелязват
задължения по невлезли в сила актове, както и
разсрочени, отсрочени или обезпечени
задължения.
(7) Освен в случаите, когато се предоставя въз
основа на акт на съда, информацията по ал. 5
или удостоверението по ал. 6 за наличие на
задължения се получава лично от субекта, от
изрично посочено от него пред орган по
приходите лице, от упълномощено с нотариално
заверено пълномощно лице или по електронен
път.
(8) В срок до 1 юли на съответната година
осигурените лица трябва да получават
информация за осигурителния си доход.
(9) Регистрираното лице има право на
електронен достъп до данъчно-осигурителната
си сметка по ред и начин, определени със
заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.

Предложение за промяна

(10) В 5-дневен срок от получаване на искане от
възложител по чл. 5 от Закона за обществените
поръчки или от лице, което организира
процедура за възлагане на обществена поръчка
по Закона за обществените поръчки, органът по
приходите предоставя информация за наличието
или липсата на задължения на лицето, с
изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения. Националната агенция
за приходите може да предоставя на
възложителите достъп по електронен път до
информация за наличието или липсата на
задължения на лицата.

(10) В 5-дневен срок от получаване на искане от
възложител по чл. 5 от Закона за обществените
поръчки или от лице, което организира
процедура за възлагане на обществена поръчка
по Закона за обществените поръчки, органът по
приходите предоставя информация за наличието
или липсата на задължения на лицето, с
изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения. Националната агенция
за приходите предоставя на възложителите
достъп по електронен път до информация за
наличието или липсата на задължения на
лицата.Националната агенция за приходите
може да предоставя на възложителите достъп по
електронен път до информация за наличието
или липсата на задължения на лицата.
Министерството на финансите предоставя на
възложителите достъп по електронен път до
информация за наличието или липсата на
задължения към съответната община,
съдържаща се в системата за обмен на
информация по чл. 5а от Закона за местните
данъци и такси.

(11) За целите на комплексното
административно обслужване компетентните

(11) За целите на комплексното
административно обслужване компетентните
2 от 82

Съществуващ текст
органи и други правоимащи лица изискват и
получават служебно по електронен път от
Националната агенция за приходите, Агенция
"Митници" и общините информация за наличие
или липса на задължения на лицата с
изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения.

Предложение за промяна
органи и други правоимащи лица изискват и
получават служебно по електронен път от
Националната агенция за приходите, Агенция
"Митници" и общините и/или Министерство на
финансите, като централен администратор на
данните от системата за обмен на информация
по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси
информация за наличие или липса на
задължения на лицата с изключение на
задължения по невлезли в сила актове, както и
разсрочени, отсрочени или обезпечени
задължения.

(12) Редът за изискване и предоставяне на
информацията по ал. 11 се определя от:
1. кмета на общината – за информацията,
обменяна от общините;
2. изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите – за информацията,
обменяна от агенцията;
3. директора на Агенция "Митници" – за
информацията, обменяна от агенцията.

(12) Редът за изискване и предоставяне на
информацията по ал. 11 се определя от:
1. кмета на общината – за информацията,
обменяна от общините;
2. изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите – за информацията,
обменяна от агенцията;
3. директора на Агенция "Митници" – за
информацията, обменяна от агенцията;
4. министъра на финансите - за информацията,
обменяна чрез системата за обмен на
информация по чл. 5а от Закона за местните
данъци и такси.

Чл. 264. (1) Прехвърлянето или учредяването на
вещни права върху недвижими имоти или
наследствени права, включващи недвижими
имоти, включването на недвижими имоти или
вещни права върху недвижими имоти като
непарични вноски в капитала на търговски
дружества, вписването на ипотека или особен
залог се допуска след представяне на писмена
декларация от прехвърлителя или учредителя,
съответно ипотекарния длъжник или
залогодателя, че няма непогасени подлежащи на
принудително изпълнение задължения за
данъци, мита и задължителни осигурителни
вноски. Наличието или липсата на непогасени
данъчни задължения за имота се удостоверява в
данъчната оценка.

Чл. 264. (1) Прехвърлянето или учредяването на
вещни права върху недвижими имоти или
наследствени права, включващи недвижими
имоти, включването на недвижими имоти или
вещни права върху недвижими имоти като
непарични вноски в капитала на търговски
дружества, вписването на ипотека или особен
залог се допуска след представяне на писмена
декларация от прехвърлителя или учредителя,
съответно ипотекарния длъжник или
залогодателя, че няма непогасени подлежащи на
принудително изпълнение задължения за
данъци, мита и задължителни осигурителни
вноски. Наличието или липсата на непогасени
задължения за данък върху недвижимите имоти
по Закона за местните данъци и такси за имота
се установява след служебна проверка в
системата за обмен на информация, поддържана
от Министерството на финансите по чл. 5а от
Закона за местните данъци и такси или се
удостоверява в данъчната оценка.Наличието или
липсата на непогасени данъчни задължения за
имота се удостоверява в данъчната оценка.

(2) Прехвърляне на собствеността върху
моторни превозни средства се извършва след
проверка в системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите,
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Съществуващ текст
по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси
за платен данък върху превозното средство,
както и писмена декларация от прехвърлителя,
че няма непогасени, подлежащи на
принудително изпълнение други задължения за
данъци, мита, задължителни осигурителни
вноски или други публични задължения,
свързани с моторното превозно средство. При
условие че съответната община не е осигурила
непрекъснат автоматизиран обмен на
информация, проверката за платен данък върху
превозните средства може да се извърши с
представяне на издаден или заверен от
общината документ.
(3) Образците на писмените декларации по ал. 1
и 2 се утвърждават от министъра на финансите
и министъра на правосъдието.
(4) Когато прехвърлителят или учредителят
декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2
публични държавни и общински задължения,
действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат
след тяхното заплащане или ако длъжникът
писмено декларира, че е съгласен публичните
държавни и общински вземания да се погасяват
от сумата срещу прехвърлянето или
учредяването на вещното право и купувачът
внесе дължимата сума в съответния бюджет.
(5) На държавата и общината не могат да се
противопоставят действията по ал. 1 и 2,
извършени в нарушение на ал. 4.

Предложение за промяна
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§ 19. Валутен закон
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 3. (1) Сделки с валута в наличност по
занятие може да извършва лице, регистрирано
по Търговския закон, както и лице,
регистрирано като търговец по
законодателството на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава страна по споразумението за Европейското
икономическо пространство, което е вписано в
публичния регистър на лицата, извършващи
дейност като обменно бюро.
(2) Физическите лица - търговци, както и
членовете на управителните или контролните
органи и неограничено отговорни съдружници в
юридическите лица по ал. 1 не трябва да са
осъждани за умишлено престъпление от общ
характер и да са били членове на управителен
или контролен орган или неограничено
отговорни съдружници в дружество, прекратено
поради несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори. Обстоятелствата
относно съдимостта на българските граждани се
установяват служебно.
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(3) В Министерството на финансите се води и
поддържа публичен регистър на лицата,
извършващи дейност като обменно бюро.
Вписването в регистъра се извършва в 14дневен срок от подаването на всички документи,
изискуеми в наредбата по ал. 5.

(3) В Министерството на финансите се води и
поддържа публичен регистър на лицата,
извършващи дейност като обменно бюро, при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол. Вписването в
регистъра се извършва в 14-дневен срок от
подаването на всички документи, изискуеми в
наредбата по ал. 5. Административните органи,
лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.

(4) За вписването в регистъра по ал. 3 се събират
такси по тарифа, одобрена от Министерския
съвет.
(5) Министърът на финансите издава наредба, с
която определя условията и реда за вписване в
регистъра по ал. 3, както и изискванията към
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дейността на обменните бюра.
(6) (отм.).
(7) (отм.).
(8) (отм.).

Предложение за промяна

Чл. 13. (1) Лицата, които осъществяват дейност
по добиване, преработване и сделки с
благородни метали и скъпоценни камъни и
изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се
регистрират в Министерството на икономиката
в 14-дневен срок преди започване на дейността.
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(2) В Министерството на икономиката се води и
поддържа публичен регистър на лицата, които
осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни и изделия със и от тях по
занятие. За вписването в регистъра се събират
такси по тарифа, одобрена от Министерския
съвет.

(2) В Министерството на икономиката се води и
поддържа публичен регистър на лицата, които
осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни и изделия със и от тях по
занятие, при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол. За вписването в
регистъра се събират такси по тарифа, одобрена
от Министерския съвет. Административните
органи, лицата, осъществяващи публични
функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на съдебната
власт, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в публичния регистър
или на които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

(3) Министерският съвет приема наредба, с
която определя условията и реда за вписване в
регистъра по ал. 2, както и изискванията към
дейността на лицата по ал. 1.
(4) Златните и сребърните изделия, изработени в
страната или внесени от друга държава с
търговска цел, подлежат на проверка за
установяване съдържанието на чисто злато и
сребро (титър) и на маркиране по ред,
определен с наредбата по ал. 3. Златните
изделия се търгуват само в търговски обекти,
разположени в сгради или други стационарни
постройки, с изключение на продаваните от
производителите им изделия на народните
художествени занаяти.
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§ 25. Закон за акцизите и данъчните складове
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 24а. (1) Освобождаването от облагане с
акциз по чл. 22, ал. 2, както и освобождаването
от облагане с акциз на енергийните продукти по
чл. 24, ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за лице, на
което е издадено удостоверение за освободен от
акциз краен потребител.
(2) За всеки обект, където ще се получават и
използват денатуриран по специален метод
етилов алкохол или енергийни продукти от
освободен от акциз краен потребител, се издава
отделно удостоверение за освободен от акциз
краен потребител.
(3) Удостоверение за освободен от акциз краен
потребител се издава на лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон
или по законодателството на държава - членка
на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
4. няма публични задължения, събирани от
митническите органи, данъчни задължения и
задължения за задължителни осигурителни
вноски, с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
5. не е извършило тежко или повторно
нарушение по този закон с изключение на
случаите, когато
административнонаказателното производство е
приключило със сключването на споразумение;
6. разполага със собствени или наети
помещения, където ще се получават и използват
денатурираният по специален метод етилов
алкохол или енергийните продукти;
7. притежава лиценз, разрешение или
регистрация за осъществяване на дейността,
когато това се изисква по закон.
(4) За издаване на удостоверение за освободен
от акциз краен потребител се подава искане до
директора на териториалната дирекция по
местонахождението на обекта, където ще се

няма промени
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получават и използват денатурираният по
специален метод етилов алкохол или
енергийните продукти.
(5) Искането за издаване на удостоверение за
освободен от акциз краен потребител съдържа
данни за:
1. лицето, подало искането - име, седалище,
адрес на управление, единен идентификационен
код и електронна поща;
2. точното местонахождение на обекта, където
ще се получават и използват денатурираният по
специален метод етилов алкохол или
енергийните продукти от крайния потребител;
3. целите, за които ще се използват
денатурираният по специален метод етилов
алкохол по чл. 22, ал. 2 или енергийните
продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1 - 5;
4. денатурираният по специален метод етилов
алкохол или енергийните продукти, които ще се
използват от крайния потребител – търговско
наименование и код по КН;
5. годишните прогнозни количества за
денатуриран по специален метод етилов
алкохол или за енергийни продукти, които ще се
получават и използват – по видове дейности, а
за енергийни продукти – и по видове енергийни
продукти;
6. материалната отчетност, която ще се води от
крайния потребител - по видове дейности, а за
енергийни продукти – и по видове енергийни
продукти;
7. максималния производствен капацитет;
8. максималния складов капацитет за
получаваните денатуриран по специален метод
етилов алкохол или енергийни продукти;
9. търговското наименование и кода по КН на
произвежданите стоки, вида и обема на
крайните търговски опаковки на
произвежданите стоки;
10. годишни прогнозни количества на
произвежданите стоки по предназначение – за
реализация на територията на страната, за износ
или за друга държава членка.

Предложение за промяна

(6) Към искането за издаване на удостоверение
за освободен от акциз краен потребител се
прилагат:
1. декларация, че лицето не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
2. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3,
буква "а" за лицата, които не са български

(6) Искането за издаване на удостоверение за
освободен от акциз краен потребител
съдържа:Към искането за издаване на
удостоверение за освободен от акциз краен
потребител се прилагат:
1. декларация, че лицето не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
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граждани;
3. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3,
буква "б";
4. (отм.);
5. (отм.);
6. план на обекта с обозначени местоположение
и предназначение на помещенията и
оборудването;
7. документ за собственост или договор за наем
на обекта;
8. копие от разрешението за въвеждане в
редовна експлоатация на обекта;
9. списък на доставчиците;
10. лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейността, за която ще се
използват денатурираният по специален метод
етилов алкохол или енергийните продукти,
когато това се изисква по закон;
11. технологична схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности
на технологичните загуби, техническа
спецификация, като в случаите на комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енергия разходните норми трябва да включват
поотделно данни за количеството на
енергийните продукти, използвани за
производство на топлинна енергия, и
количеството на енергийните продукти,
използвани за производство на електрическа
енергия;
12. издадени документи въз основа на одобрен и
общодостъпен стандарт по Закона за
националната стандартизация;
13. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници
и/или акционерите за обстоятелствата по ал. 7.

Предложение за промяна
2. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3,
буква "а" за лицата, които не са български
граждани;
3. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3,
буква "б";
4. (отм.);
5. (отм.);
6. план на обекта с обозначени местоположение
и предназначение на помещенията и
оборудването;
7. декларация, че заявителят разполага със
собствен или нает обект, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан;
7. документ за собственост или договор за наем
на обекта;
8. номер и дата на издаване на разрешение за
ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация на обекта, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията, с
посочване на органа, който го е издал;
8. копие от разрешението за въвеждане в
редовна експлоатация на обекта;
9. списък на доставчиците;
10. номер и дата на издаване на лиценз,
разрешение или регистрация за осъществяване
на дейността, за която ще се използват
денатурираният по специален метод етилов
алкохол или енергийните продукти, когато това
се изисква по закон и посочване на органа,
който го е издал;
11. технологична схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности
на технологичните загуби, техническа
спецификация, като в случаите на комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енергия разходните норми трябва да включват
поотделно данни за количеството на
енергийните продукти, използвани за
производство на топлинна енергия, и
количеството на енергийните продукти,
използвани за производство на електрическа
енергия;
12. издадени документи въз основа на одобрен и
общодостъпен стандарт по Закона за
националната стандартизация;
13. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници
и/или акционерите за обстоятелствата по ал. 7.
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Предложение за промяна

(7) Удостоверение за освободен от акциз краен
няма промени
потребител не се издава на лице, чиито
собственици, управители, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери са или
са били към момента на възникване на
задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери,
членове на органи за управление или контрол на
лица с неуредени публични задължения,
събирани от митническите органи.
(8) Искането по ал. 4 може да се подава и по
електронен път по ред, начин и във формат,
определени с правилника за прилагане на
закона.
(9) Търговците по смисъла на законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, осъществяват дейност като
освободен от акциз краен потребител чрез клон
в Република България.
(10) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква "а" за
лицата, когато са български граждани, се
установяват служебно от Агенция "Митници".
Чл. 24г. (1) В Агенция "Митници" се води
електронен регистър за издадените
удостоверения на освободените от акциз крайни
потребители.

Чл. 24г. (1) В Агенция "Митници" се води
електронен регистър за издадените
удостоверения на освободените от акциз крайни
потребители, при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.

(2) Формата и съдържанието на регистъра по ал.
1 се определят с правилника за прилагане на
закона.

няма промени

нова: (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 електронен регистър по
ал. 1 или на които са необходими данни,
налични в публичния електронен регистър по
ал. 1, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
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Чл. 45з. (1) В Агенция "Митници" се водят
регистри за издадените лицензи за управление
на данъчен склад, удостоверение за регистрации
и разрешения.
(2) В регистрите се съдържа информация за
статуса на издадените лицензи за управление на
данъчен склад, удостоверение за регистрации и
разрешения, която е публична.

няма промени

нова: (3). Регистрите по ал. 1 се водят при
спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в регистрите по ал. 1 или на които са
необходими данни, налични в регистрите по ал.
1, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление
на данъчен склад се подава писмено искане до
директора на Агенция "Митници", което
съдържа:
1. описание на операциите, които ще се
извършват в данъчния склад;
2. вида на акцизните стоки с кодовете по КН,
които ще се произвеждат или складират;
3. годишния прогнозен обем за произвежданите
и/или складираните акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз съгласно бизнес
плана по ал. 2, т. 13;
4. годишния прогнозен обем за движението на
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз;
5. описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;
6. точно местонахождение, описание и
предназначение на помещенията на данъчния
склад;
7. вида на обезпечението, което ще бъде
предоставено;
8. (отм.);
9. точно местонахождение на мястото на

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление
на данъчен склад се подава писмено искане до
директора на Агенция "Митници", което
съдържа:
1. описание на операциите, които ще се
извършват в данъчния склад;
2. вида на акцизните стоки с кодовете по КН,
които ще се произвеждат или складират;
3. годишния прогнозен обем за произвежданите
и/или складираните акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз съгласно бизнес
плана по ал. 2, т. 13;
4. годишния прогнозен обем за движението на
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз;
5. описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;
6. точно местонахождение, описание и
предназначение на помещенията на данъчния
склад, включително адрес, номер по действащ
план и/или идентификатор, определен по реда
на Закона за кадастъра и имотния регистър;
7. вида на обезпечението, което ще бъде
предоставено;
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директна доставка.

Предложение за промяна
8. (отм.);
9. точно местонахождение на мястото на
директна доставка.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните
документи:
1. (отм.);
2. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 3, буква "а" за лицата, които не са български
граждани;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 3, буква "б";
4. (отм.);
5. (отм.);
6. лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се
изисква по закон;
6а. копие от разрешението за въвеждане в
редовна експлоатация на обекта или друг
документ, удостоверяващ предназначението му,
издадено от съответния компетентен орган;
7. документ за собственост или договор за наем
на помещенията и/или площите на данъчния
склад;
8. актуална скица на недвижимия имот;
9. план на помещенията на данъчния склад с
обозначени местоположение и предназначение
на помещенията, съоръженията и съдовете с
техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
10. (отм.);
11. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност;
12. технологична схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности
на технологични загуби, техническа
спецификация;
13. бизнес план, който съдържа информация за:
а) вида на акцизните стоки, които ще се
произвеждат или съхраняват в данъчния склад;
б) средномесечното прогнозно количество на
акцизните стоки, които ще се складират - по
видове стоки и акцизни ставки;
в) максималното прогнозно количество на
акцизните стоки, които в един и същ момент ще
бъдат в движение под режим на отложено
плащане - по видове стоки и акцизни ставки;
г) производствения капацитет за акцизни стоки
и максималния складов капацитет за
съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки
и акцизни ставки;

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните
документи и описват следните обстоятелства:
1. (отм.);
2. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 3, буква "а" за лицата, които не са български
граждани;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 3, буква "б";
4. (отм.);
5. (отм.);
6. номер и дата на издаване на лиценз,
разрешение или регистрация за осъществяване
на дейност, когато това се изисква по закон и
посочване на органа, който го е издал;
6. лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се
изисква по закон;
6а. номер, дата и издател на разрешение за
въвеждане в редовна експлоатация на обекта
или друг документ, удостоверяващ
предназначението му, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията,
издаден от съответния компетентен орган;
6а. копие от разрешението за въвеждане в
редовна експлоатация на обекта или друг
документ, удостоверяващ предназначението му,
издадено от съответния компетентен орган;
7. декларация, че заявителят разполага със
собствени или наети помещения и/или площи, в
която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба
по вписванията, в която е вписан;
7. документ за собственост или договор за наем
на помещенията и/или площите на данъчния
склад;
8.(отм.) актуална скица на недвижимия имот;
9. план на помещенията на данъчния склад с
обозначени местоположение и предназначение
на помещенията, съоръженията и съдовете с
техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
10. (отм.);
11. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност;
12. технологична схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности
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д) (отм.);
е) средномесечно прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки - по
видове стоки и акцизни ставки;
ж) средномесечно прогнозно количество стоки в
движение под режим отложено плащане на
акциз - по видове стоки и акцизни ставки;
14. (отм.);
15. (отм.);
16. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
17. годишни прогнозни количества на основните
суровини, които се използват при
производството на акцизните стоки, и разходни
норми за получаване на краен продукт;
18. анализ на финансовото състояние, потвърден
от регистриран одитор по смисъла на Закона за
независимия финансов одит, в случай че лицето
осъществява дейност повече от една година;
19. договор или друг документ с лицето получател на енергийни продукти, в случаите на
директна доставка;
20. план на мястото на директна доставка с
обозначено местоположение на средствата за
измерване и контрол на получаваните
енергийни продукти;
21. документ, доказващ, че дестилационните
съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки са придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за виното и
спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател или регистрирано лице по чл.
57, ал. 1;
22. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3;
23. документ, доказващ, че машините и/или
съоръженията за производство на тютюневи
изделия са придобити:
а) от лице, вписано в регистъра по чл. 25, ал. 2
от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
машините и/или съоръженията за производство
на тютюневи изделия като лицензиран

Предложение за промяна
на технологични загуби, техническа
спецификация;
13. бизнес план, който съдържа информация за:
а) вида на акцизните стоки, които ще се
произвеждат или съхраняват в данъчния склад;
б) средномесечното прогнозно количество на
акцизните стоки, които ще се складират - по
видове стоки и акцизни ставки;
в) максималното прогнозно количество на
акцизните стоки, които в един и същ момент ще
бъдат в движение под режим на отложено
плащане - по видове стоки и акцизни ставки;
г) производствения капацитет за акцизни стоки
и максималния складов капацитет за
съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки
и акцизни ставки;
д) (отм.);
е) средномесечно прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки - по
видове стоки и акцизни ставки;
ж) средномесечно прогнозно количество стоки в
движение под режим отложено плащане на
акциз - по видове стоки и акцизни ставки;
14. (отм.);
15. (отм.);
16. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
17. годишни прогнозни количества на основните
суровини, които се използват при
производството на акцизните стоки, и разходни
норми за получаване на краен продукт;
18. анализ на финансовото състояние, потвърден
от регистриран одитор по смисъла на Закона за
независимия финансов одит, в случай че лицето
осъществява дейност повече от една година;
19. договор или друг документ с лицето получател на енергийни продукти, в случаите на
директна доставка;
20. план на мястото на директна доставка с
обозначено местоположение на средствата за
измерване и контрол на получаваните
енергийни продукти;
21. документ, доказващ, че дестилационните
съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки са придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за виното и
спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
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складодържател.

Предложение за промяна
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател или регистрирано лице по чл.
57, ал. 1;
22. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3;
23. документ, доказващ, че машините и/или
съоръженията за производство на тютюневи
изделия са придобити:
а) от лице, вписано в регистъра по чл. 25, ал. 2
от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
машините и/или съоръженията за производство
на тютюневи изделия като лицензиран
складодържател.

(3) С едно искане може да се поиска издаването
на лицензи за управление на повече от един
данъчен склад.
(4) Лицензираният складодържател може да
поиска да получава енергийни продукти на
място или на места на директна доставка,
различни от местонахождението на данъчния
склад, по ред, определен в правилника за
прилагане на закона.
(5) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват
средства за измерване и контрол, които да
отговарят на изискванията на чл. 103а, на
мястото на директна доставка.
(6) В бизнес плана по ал. 2, т. 13 акцизните
стоки се посочват със съответния код по КН,
количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1, за
алкохола и алкохолните напитки - алкохолен
градус или градус Плато, а за цигарите - и
продажна цена.
(7) Искането по ал. 1 може да се подава и по
електронен път по ред, начин и във формат,
определени с правилника за прилагане на
закона.
(8) Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква
"а" за лицата, когато са български граждани, се
установяват служебно от Агенция "Митници".

няма промени

Чл. 54. (1) В Агенция "Митници" се води
регистър на лицензираните складодържатели и
на данъчните складове.

Чл. 54. (1) В Агенция "Митници" се води
регистър на лицензираните складодържатели и
на данъчните складове. Регистърът се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.

(2) Регистърът съдържа:

няма промени
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1. идентификационен номер на лицензирания
складодържател;
2. идентификационен номер на данъчния склад;
3. наименование, седалище и адрес на
управление, единен идентификационен код на
лицензирания складодържател;
4. адрес на данъчния склад;
5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат
произвеждани и/или съхранявани в данъчния
склад;
6. дата на връчване на лиценза;
7. дата на прекратяване действието на лиценза.
(3) На вписване в регистъра подлежат и всички
настъпили последващи промени в
обстоятелствата по ал. 2.
(4) Формата на регистъра по ал. 1 се определя с
правилника за прилагане на закона.

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 публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 55а. (1) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т.
7 се прилага от лицата по чл. 4, т. 38, които имат
издаден лиценз за управление на данъчен склад
и издадено удостоверение за регистрация на
независима малка пивоварна. При издадено
удостоверение за регистрация на независима
малка пивоварна и надхвърлено годишно
производство от 200 000 хектолитра бира за
текущата година се прилага акцизната ставка по
чл. 31, ал. 1, т. 1 за цялото произведено
количество през годината.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация
на независима малка пивоварна се подава
искане до директора на Агенция "Митници" от:
1. лице, което не е произвеждало бира;
2. лице, което е произвеждало бира, чието
производство към датата на подаване на
искането не надхвърля 200 000 хектолитра бира
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за текущата година.
(3) Въз основа на искането и приложените към
него документи директорът на Агенция
"Митници" в 14-дневен срок от постъпването на
документите, съответно от отстраняването на
непълнотите в тях издава удостоверение за
регистрация на независима малка пивоварна или
отказва с мотивирано решение издаването му.
Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив
отказ за регистрация.
(4) Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При промяна на обстоятелствата, при които е
издадено удостоверението по ал. 3,
лицензираният складодържател уведомява
директора на Агенция "Митници", като подава
уведомление в 14-дневен срок от настъпването
на промяната.
(6) Действието на удостоверението за
регистрация на независима малка пивоварна се
прекратява:
1. по писмено искане от регистрираното лице;
2. в случаите по чл. 110, ал. 3;
3. при прекратяване действието на лиценза за
управление на данъчния склад;
4. когато независимата малка пивоварна
престане да отговаря на определението по чл. 4,
т. 38;
5. когато не е спазен срокът за подаване на
уведомлението по ал. 5.
(7) Искането по ал. 2 или уведомлението по ал. 5
може да се подава и по електронен път по ред,
начин и във формат, определени с правилника
за прилагане на закона.
(8) Правото за прилагане на ставката по чл. 31,
ал. 1, т. 7 възниква от датата на връчването на
удостоверението за регистрация, включително в
случаите на връчено удостоверение след
отменен отказ за издаване на удостоверение.
нови: (9) В Агенция „Митници“ се води
публичен регистър на регистрираните
независими малки пивоварни съгласно
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.“
(10) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
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необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 55в. (1) За издаване на лиценз за управление
на данъчен склад се подава писмено искане до
директора на Агенция "Митници", което
съдържа:
1. описание на операциите, които ще се
извършват в данъчния склад;
2. вида на акцизните стоки с кодовете по КН,
които ще се складират;
3. годишния прогнозен обем на складираните
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз съгласно информацията по ал. 2, т. 5;
4. годишния прогнозен обем за движението на
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз;
5. точно местонахождение, описание и
предназначение на помещенията на данъчния
склад;
6. имената на служителите, упълномощени да
подписват електронни административни
документи и спесимени на подписите им.

Чл. 55в. (1) За издаване на лиценз за управление
на данъчен склад се подава писмено искане до
директора на Агенция "Митници", което
съдържа:
1. описание на операциите, които ще се
извършват в данъчния склад;
2. вида на акцизните стоки с кодовете по КН,
които ще се складират;
3. годишния прогнозен обем на складираните
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз съгласно информацията по ал. 2, т. 5;
4. годишния прогнозен обем за движението на
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз;
5. точно местонахождение, описание и
предназначение на помещенията на данъчния
склад, включително адрес, номер по действащ
план и/или идентификатор, определен по реда
на Закона за кадастъра и имотния регистър;
6. имената на служителите, упълномощени да
подписват електронни административни
документи и спесимени на подписите им.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните
документи:
1. лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се
изисква по закон;
2. документ, удостоверяващ предоставените за
управление складови бази;
3. актуална скица на недвижимия имот;
4. план на помещенията на данъчния склад с
обозначени местоположение и предназначение
на помещенията, съоръженията и съдовете с
техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
5. информация за:
а) вида на акцизните стоки с кодовете по КН,
които ще се съхраняват в данъчния склад, и
количествата в мерната единица по чл. 28, ал. 1;
б) средномесечното прогнозно количество на
акцизните стоки, които ще се складират – по

(2) Искането по ал. 1 съдържа и:Към искането
по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. номер и дата на издаване на лиценз,
разрешение или регистрация за осъществяване
на дейност, когато това се изисква по закон и
органът, който го е издал;
1. лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейност, когато това се
изисква по закон;
2. документ, удостоверяващ предоставените за
управление складови бази;
3.(отм.) актуална скица на недвижимия имот;
4. план на помещенията на данъчния склад с
обозначени местоположение и предназначение
на помещенията, съоръженията и съдовете с
техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
5. информация за:
а) вида на акцизните стоки с кодовете по КН,
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видове стоки и акцизни ставки;
в) максималния складов капацитет за
съхраняване на акцизни стоки – по видове стоки
и акцизни ставки;
г) средномесечно прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки –
по видове стоки и акцизни ставки;
д) условията и реда за вътрешна отчетност
съгласно нормативните актове, уреждащи
дейността на Държавна агенция "Държавен
резерв и военновременни запаси";
6. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т.
6 и удостоверения за електронен подпис.

Предложение за промяна
които ще се съхраняват в данъчния склад, и
количествата в мерната единица по чл. 28, ал. 1;
б) средномесечното прогнозно количество на
акцизните стоки, които ще се складират – по
видове стоки и акцизни ставки;
в) максималния складов капацитет за
съхраняване на акцизни стоки – по видове стоки
и акцизни ставки;
г) средномесечно прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки –
по видове стоки и акцизни ставки;
д) условията и реда за вътрешна отчетност
съгласно нормативните актове, уреждащи
дейността на Държавна агенция "Държавен
резерв и военновременни запаси";
6. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т.
6 и удостоверения за електронен подпис.

(3) С едно искане може да се поиска издаването
на лицензи за управление на повече от един
данъчен склад.
(4) Искането по ал. 1 може да се подава и по
електронен път по ред, начин и във формат,
определени с правилника за прилагане на
закона.

няма промени

Чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този
закон подлежат:
1. специализираните малки обекти за
дестилиране;
2. обектите за винопроизводство на малки
винопроизводители.
(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция
"Митници" води регистър, който съдържа
следната информация:
1. идентификационен номер на обекта;
2. наименование, седалище и адрес на
управление, единен идентификационен код на
лицето;
3. адрес на обекта;
4. видовете акцизни стоки с код по КН, които
могат да бъдат произвеждани;
5. дата на връчване на удостоверението за
регистрация;
6. дата на прекратяване на регистрацията.
(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с
правилника за прилагане на закона.
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нови: (4) Регистърът по ал. 2 се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
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Предложение за промяна
и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 2 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър по ал. 2, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 57. (1) Собственици или наематели на
обекти по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат лица:
1. регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа
на нормативен акт;
2. които нямат публични задължения, събирани
от митническите органи, данъчни задължения и
задължения за задължителни осигурителни
вноски, с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
3. които не са извършили тежко или повторно
нарушение по този закон, с изключение на
случаите, когато
административнонаказателното производство е
приключило със сключване на споразумение.
(2) Лицата по ал. 1 подават искане за
регистрация на обекта до директора на
териториалната дирекция по местонахождение
на обекта преди започване на дейността.
Искането може да се подава и по електронен път
по ред, начин и във формат, определени с
правилника за прилагане на закона.
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(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:
1. (отм.);
2. техническа справка за откритите и закритите
производствени обекти или складове с посочена
квадратура и местонахождението им, пълно
описание на технологичното оборудване,
включително съдовете и техния обем;
3. оригинал или нотариално заверено копие на

(3) Искането по ал. 2 съдържа:
Към искането по ал. 2 се прилагат:
1. (отм.);
2. техническа справка за откритите и закритите
производствени обекти или складове с посочена
квадратура и местонахождението им, пълно
описание на технологичното оборудване,
включително съдовете и техния обем;
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документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията;
4. (отм.);
5. (отм.);
6. лиценз, разрешение или регистрация, когато
това се изисква по закон;
7. декларация, че обектът отговаря на
изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;
8. списък с трите имена и единния граждански
номер на лицата, които водят производствения
процес (отговорници на обектите) и отговарят
на изискванията на Закона за виното и
спиртните напитки и нормативните актове за
прилагането му;
9. документ, доказващ, че дестилационните
съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки са придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за виното и
спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател, или регистрирано лице по ал.
1;

Предложение за промяна
3. номер и дата на издаване на разрешение за
ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация на обекта, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията, с
посочване на органа, който го е издал;
3. оригинал или нотариално заверено копие на
документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията;
4. (отм.);
5. (отм.);
6. номер и дата на издаване на лиценз,
разрешение или регистрация за осъществяване
на дейност, когато това се изисква по закон и
органът, който го е издал;
6. лиценз, разрешение или регистрация, когато
това се изисква по закон;
7. декларация, че обектът отговаря на
изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;
8. списък с трите имена и единния граждански
номер на лицата, които водят производствения
процес (отговорници на обектите) и отговарят
на изискванията на Закона за виното и
спиртните напитки и нормативните актове за
прилагането му;
9. документ, доказващ, че дестилационните
съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки са придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за виното и
спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател, или регистрирано лице по ал.
1;

(4) Когато представените документи по ал. 3 не
отговарят на изискванията или предоставената
информация е недостатъчна, директорът на
териториалната дирекция в 14-дневен срок от
подаването на документите уведомява лицето,
подало заявлението, и му определя срок 14 дни
за отстраняване на нередовностите или за
предоставяне на допълнителна информация
считано от получаването на уведомлението.
(5) В срока, определен по ал. 4, лицето трябва да
отстрани нередовностите или да представи
необходимата допълнителна информация, като
при неизпълнение на това задължение
директорът на териториалната дирекция издава
решение, с което прекратява производството.
Решението за прекратяване на производството
подлежи на обжалване по реда на глава десета,
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раздел IV от Административнопроцесуалния
кодекс.
(6) Въз основа на искането и приложените
документи директорът на териториалната
дирекция в срок 14 дни от подаването на
документите, съответно от отстраняването на
непълнотите по тях, издава удостоверение за
регистрация или отказва с мотивирано решение
издаването му. Непроизнасянето в срок се смята
за мълчалив отказ за издаване на акта.
Удостоверението за регистрация или отказът за
издаване на удостоверение за регистрация
подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Регистрираното лице е длъжно да уведоми
писмено директора на териториалната дирекция
за всяка промяна на данните в искането в 14дневен срок от настъпването й.
(8) В случаите по ал. 7 се подава уведомление за
промяна в обстоятелствата, при които е
издадено удостоверението.
(9) Уведомлението по ал. 8 може да се подава и
по електронен път по ред, начин и във формат,
определени с правилника за прилагане на
закона.
(10) Правото за извършване на дейността, за
която е издадено удостоверението за
регистрация, възниква от датата на неговото
връчване.
(11) Търговците по смисъла на
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на друга държава –
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, осъществяват
дейност по чл. 56, ал. 1 чрез клон в Република
България.

Предложение за промяна

Чл. 57а. (1) На задължителна регистрация по
този закон подлежат лицата:
1. които произвеждат, внасят или въвеждат на
територията на страната кокс или въглища,
както и лицата, които извършват сделки с кокс
или въглища;
2. получили лиценз по Закона за енергетиката,
които продават електрическа енергия на
потребители на електрическа енергия за битови
или стопански нужди, както и лицата, които
продават природен газ за битови или стопански
нужди и за моторно гориво;
3. които потребяват собствена електрическа
енергия, произведена от централа с обща
инсталирана мощност над 5 MW, или добиват
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природен газ и го потребяват за свои собствени
нужди, както и лицата, получили лиценз по
Закона за енергетиката за производство на
електрическа енергия, за пренос или
разпределение на електрическа енергия или
природен газ, за търговия с електрическа
енергия, за обществена доставка на
електрическа енергия или природен газ или за
снабдяване от крайни снабдители на
електрическа енергия или природен газ, когато
потребяват електрическа енергия или природен
газ за свои собствени нужди;
3а. които продават собствена електрическа
енергия, произведена от енергия от
възобновяеми източници от централа с обща
инсталирана мощност до 5 MW, на потребители
за битови и/или стопански нужди;
3б. които потребяват собствена електрическа
енергия, произведена от енергия от
възобновяеми източници за свои собствени
нужди от централа с обща инсталирана мощност
до 5 MW, с изключение на лицата, които
потребяват собствена електрическа енергия за
битови нужди;
4. данъчните представители на регистрираните
лица за целите на ДДС в друга държава членка,
които въвеждат акцизни стоки на територията
на страната за извършване на доставки при
условията на дистанционна продажба по
смисъла на Закона за данък върху добавената
стойност;
5. които произвеждат и продават биогаз за
стопански нужди, както и лицата, които
произвеждат и потребяват биогаз за собствени
нужди, с изключение на лицата, които
потребяват собствен биогаз за битови нужди
или за производство на електрическа енергия;
6. които внасят или въвеждат на територията на
страната, потребяват собствен или продават
втечнен природен газ, както и лицата, които
извършват дейности по втечняване на природен
газ или регазификация на втечнен природен газ.
(2) Регистрирано лице по ал. 1, т. 1 – 3б, 5 и 6
може да бъде лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон
или по законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ

Предложение за промяна
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характер;
б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
4. няма публични задължения, събирани от
митническите органи, данъчни задължения и
задължения за задължителни осигурителни
вноски, с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
5. не е извършило тежко или повторно
нарушение по този закон, с изключение на
случаите, когато
административнонаказателното производство е
приключило със сключване на споразумение;
6. притежава лиценз, разрешение или
регистрация, когато това се изисква по закон;
7. използва средства за измерване и контрол,
отговарящи на изискванията на този закон,
Закона за измерванията и на нормативните
актове по прилагането им.
(3) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 са длъжни:
1. да използват автоматизирани системи за
отчетност;
2. самостоятелно и за своя сметка да осигурят
интернет достъп на митническите органи до
автоматизираните системи за отчетност по т. 1.

Предложение за промяна

(4) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция
"Митници" води публичен регистър, който
съдържа следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на
управление, единен идентификационен код на
лицето или трите имена и единен граждански
номер (личен номер на чужденец);
2. видовете акцизни стоки, подлежащи на
облагане с акциз от лицето;
3. дата на връчване и номер на удостоверението
за регистрация;
4. дата на прекратяване на регистрацията и
номер на решението за прекратяване на
регистрацията;
5. компетентно митническо учреждение, издало
удостоверението за регистрация;
6. точно местонахождение на обекта или
мрежата, от която на територията на
съответното компетентно митническо
учреждение се извършват продажби на
природен газ за битови или стопански нужди и
за моторно гориво.

(4) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция
„Митници” води публичен регистър, при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни. Публичният
регистър съдържа следната информация:За
регистрираните по ал. 1 лица Агенция
"Митници" води публичен регистър, който
съдържа следната информация:
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1. наименование, седалище и адрес на
управление, единен идентификационен код на
лицето или трите имена и единен граждански
номер (личен номер на чужденец);
2. видовете акцизни стоки, подлежащи на
облагане с акциз от лицето;
3. дата на връчване и номер на удостоверението
за регистрация;
4. дата на прекратяване на регистрацията и
номер на решението за прекратяване на
регистрацията;
5. компетентно митническо учреждение, издало
удостоверението за регистрация;
6. точно местонахождение на обекта или
мрежата, от която на територията на
съответното компетентно митническо
учреждение се извършват продажби на
природен газ за битови или стопански нужди и
за моторно гориво.

(5) Информацията по ал. 4, т. 1 за единния
граждански номер (личен номер на чужденец)
се предоставя при спазване на изискванията за
защита на личните данни.
(6) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в
случаите, когато лицето притежава лиценз за
управление на данъчен склад.
(7) Лицата по ал. 1, т. 2, които продават
природен газ, използван само за моторно
гориво, не подлежат на задължителна
регистрация по този закон.
(8) Удостоверение за регистрация не се издава
на лице по ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б, 5 и 6, чиито
собственици, управители, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери са или
са били към момента на възникване на
задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери,
членове на органи за управление или контрол на
лица с неуредени публични задължения,
събирани от митническите органи.
(9) Лицата по ал. 1, т. 5 са длъжни да отговарят
на изискванията на ал. 2, т. 1 – 6.
(10) Търговците по смисъла на
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на друга държава –
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, осъществяват
дейност като регистрирано лице по ал. 1 чрез
клон в Република България, а по ал. 1, т. 2 може
и чрез местно юридическо лице – акредитиран
представител по реда на чл. 133 – 135 от Закона
за данък върху добавената стойност.
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(11) Операторите на газопреносни и
газоразпределителни мрежи по смисъла на
Закона за енергетиката са длъжни ежемесечно
до 10-о число след изтичане на данъчния период
да предоставят информация на компетентното
митническо учреждение на електронен носител,
която да съдържа данните от средствата за
търговско измерване, включително следната
информация:
1. потребени количества природен газ за
собствени нужди;
2. данни за типа на средствата за търговско
измерване, при промяна;
3. информация за извършените метрологични
проверки на средствата за търговско измерване,
в случаи на извършени проверки през отчетния
период;
4. протокол за конфигуриране на коригиращото
устройство за обем (енергия);
5. данни за измереното, разпределеното и
пренесеното количество природен газ за
периода по получатели, както и
местонахождението на съответните средства за
търговско измерване, като измерените
количества природен газ следва да са
представени в обемни единици кубически метри
при стандартни условия и количеството
природен газ – в гигаджаули при горна
топлотворна способност;
6. при поискване – данни за количествата
пренесен природен газ, отчетени от конкретно
средство за търговско измерване на природен
газ.

Предложение за промяна

Чл. 57б. (1) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3 с
изключение на лицата, които от обекти за
компресиране на природен газ извършват
продажба на крайни потребители за битови или
стопански нужди и за моторно гориво, подават
искане за регистрация до директора на
териториалната дирекция по седалище и адрес
на управление преди започване на дейността.
Искането може да се подава и по електронен път
по ред, начин и във формат, определени с
правилника за прилагане на закона.
(2) Лицата, които от обекти за компресиране на
природен газ извършват продажба на крайни
потребители за битови или стопански нужди и
за моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал.
1, т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация
до директора на териториалната дирекция по
местонахождение на обекта, от която на
територията на съответното компетентно
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митническо учреждение се извършват
продажбите. Искането може да се подава и по
електронен път по ред, начин и във формат,
определени с правилника за прилагане на
закона. За обекти на лица, които продават
природен газ за битови или стопански нужди и
за моторно гориво, се смятат и изходните точки
на мрежите за пренос на природен газ и
пунктовете на предаване на природен газ, в
които се извършва освобождаване за
потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и
18.
(3) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4 подават искане
за регистрация до директора на териториалната
дирекция по постоянен адрес, съответно по
седалище и адрес на управление на данъчния
представител.
(4) Данъчен представител на чуждестранно
лице, регистрирано за целите на ДДС в друга
държава членка, може да бъде само дееспособно
физическо лице с постоянен адрес в страната
или постоянно пребиваващо, или местно
юридическо лице, което не е в процедура по
ликвидация или не е обявено в несъстоятелност
и няма изискуеми и неизплатени данъчни
задължения и задължения за осигурителни
вноски, събирани от Националната агенция за
приходите.
(5) Данъчният представител представлява
чуждестранното лице по всички негови данъчни
правоотношения, възникнали на основание на
този закон, и отговаря солидарно и
неограничено за задълженията по този закон на
регистрираното чуждестранно лице.

Предложение за промяна

(6) Към искането по ал. 1 - 3 се прилагат
следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал.
2, т. 3, буква "а" за лицата, които не са
български граждани;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал.
2, т. 3, буква "б";
3. (отм.);
4. (отм.);
5. декларация, че лицето не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
6. лиценз, разрешение или регистрация, когато
това се изисква по закон;
7. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност на лицата
по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3;

(6) Искането по ал. 1 - 3 съдържа:Към искането
по ал. 1 - 3 се прилагат следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал.
2, т. 3, буква "а" за лицата, които не са
български граждани;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал.
2, т. 3, буква "б";
3. (отм.);
4. (отм.);
5. декларация, че лицето не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
6. номер и дата на издаване на лиценз,
разрешение или регистрация за осъществяване
на дейност, когато това се изисква по закон и
органът, който го е издал;
6. лиценз, разрешение или регистрация, когато
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8. описание на точното местонахождение на
обекта или мрежата, от която на територията на
съответното компетентно митническо
учреждение се извършва продажбата на
природен газ за битови или стопански нужди и
за моторно гориво за лицата по ал. 2;
9. план на обекта или мрежата, от която на
територията на съответното компетентно
митническо учреждение се извършва
продажбата на природен газ за битови или
стопански нужди и за моторно гориво, с
обозначени местоположение и предназначение
на помещенията, съоръженията и съдовете с
техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди за лицата по ал. 2;
10. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 8.

Предложение за промяна
това се изисква по закон;
7. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност на лицата
по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3;
8. описание на точното местонахождение на
обекта или мрежата, от която на територията на
съответното компетентно митническо
учреждение се извършва продажбата на
природен газ за битови или стопански нужди и
за моторно гориво за лицата по ал. 2;
9. план на обекта или мрежата, от която на
територията на съответното компетентно
митническо учреждение се извършва
продажбата на природен газ за битови или
стопански нужди и за моторно гориво, с
обозначени местоположение и предназначение
на помещенията, съоръженията и съдовете с
техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди за лицата по ал. 2;
10. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 8.

(7) Въз основа на искането и приложените
документи по ал. 6 директорът на
териториалната дирекция в срок 14 дни от
постъпването на документите, съответно от
отстраняването на непълнотите по тях, издава
удостоверение за регистрация или отказва с
мотивирано решение издаването му.
Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив
отказ за регистрация. При неотстраняване на
нередовностите директорът на териториалната
дирекция издава решение, с което прекратява
производството. Решението за прекратяване на
производството подлежи на обжалване по реда
на глава десета, раздел IV от
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Когато е необходимо изясняване на всички
факти и обстоятелства от значение за
издаването на удостоверението за регистрация,
лицето, подало искането, в срока по ал. 7 може
да поиска спиране на производството по
издаване на удостоверението в срок до три
месеца, като посочва причините за спирането.
(9) Когато за изясняване на всички факти и
обстоятелства от значение за издаването на
удостоверението е необходимо становище от
друг орган, срокът по ал. 7 се смята за
продължен, но не с повече от три месеца.
(10) В случаите по ал. 8 и 9 лицето се уведомява
писмено.
(11) Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на
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Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Удостоверението за регистрация по ал. 7 се
връчва на данъчния представител след
представяне на обезпечението по чл. 83а.
(13) Регистрираното лице е длъжно да:
1. уведоми писмено директора на компетентната
териториална дирекция за всяка промяна на
данните в искането в 14-дневен срок от
настъпването й;
2. води документация и отчетност съгласно
изискванията, определени с правилника за
прилагане на закона.
(14) В случаите по ал. 13, т. 1 регистрираното
лице подава уведомление за промяна в
обстоятелствата, при които е издадено
удостоверението. Уведомлението може да се
подава и по електронен път по ред, начин и във
формат, определени с правилника за прилагане
на закона. При промяна, свързана със седалище
и адрес на управление, директорът на
компетентната териториална дирекция по
новото седалище и адрес на управление издава
решение, с което се отразява настъпилата
промяна.
(15) Когато при проверката се установи наличие
на обстоятелство по чл. 57а, ал. 8, лицето се
уведомява в 14-дневен срок от получаването на
уведомлението да представи обезпечение в
размер, не по-малък от размера на непогасеното
публично задължение.
(16) Правото за извършване на дейността, за
която е издадено удостоверението за
регистрация, възниква от датата на неговото
връчване.
(17) Обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква
"а" за лицата, когато са български граждани, се
установяват служебно от Агенция "Митници".

Предложение за промяна

Чл. 57в. (1) Регистриран получател може да
бъде лице, което:
1. е капиталово търговско дружество по
Търговския закон с регистриран и изцяло внесен
капитал не по-малко от 500 хил. лв., с
изключение на лицата, които ще получават само
тихи и шумящи вина и/или други ферментирали
напитки;
2. не е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
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б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
4. няма публични задължения, събирани от
митническите органи, данъчни задължения и
задължения за задължителни осигурителни
вноски, с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
5. не е извършило тежко или повторно
нарушение по този закон, с изключение на
случаите, когато
административнонаказателното производство е
приключило със сключването на споразумение;
6. разполага със собствени или наети
помещения и/или площи, където ще се
получават и разтоварват акцизните стоки;
7. използва автоматизирана система за
отчетност, която позволява извършването в
реално време на контрол на получените акцизни
стоки;
8. самостоятелно и за своя сметка осигурява
интернет достъп на митническите органи до
автоматизираните системи за отчетност по т. 7;
9. използва средства за измерване и контрол,
отговарящи на изискванията на този закон,
Закона за измерванията и нормативните актове
по прилагането им;
10. притежава лиценз, разрешение или
регистрация, когато това се изисква по закон.

Предложение за промяна

(2) Лицето по ал. 1 подава искане за регистрация
до директора на териториалната дирекция по
местонахождение на обекта, където ще се
получават и разтоварват акцизните стоки преди
започване на дейността, което съдържа:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато
това се изисква по закон;
4. местонахождение и план на обекта, в който се
получават и разтоварват стоките, както и
документ за собственост или договор за наем на
този обект;
5. вид на получаваните акцизни стоки с код по
КН;
6. средномесечно количество на получаваните
акцизни стоки под режим на отложено плащане
на акциз;
7. (отм.);

(2) Лицето по ал. 1 подава искане за регистрация
до директора на териториалната дирекция по
местонахождение на обекта, където ще се
получават и разтоварват акцизните стоки преди
започване на дейността, което съдържа:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. номер и дата на издаване на лиценз,
разрешение или регистрация за осъществяване
на дейност, когато това се изисква по закон и
органът, който го е издал;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато
това се изисква по закон;
4. местонахождение и план на обекта, в който се
получават и разтоварват стоките, както и
декларация, че заявителят разполага със
собствен или нает обект, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
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8. вида на предоставеното обезпечение;
9. за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" за
лицата, които не са български граждани –
декларация;
10. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3,
буква "б";
11. (отм.);
12. (отм.);
13. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
14. план на помещенията и/или площите с
обозначено местоположение на съоръженията и
съдовете с техния обем, както и
местоположение на измервателните уреди;
15. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта;
16. точно местонахождение на мястото на
директна доставка;
17. договор или друг документ с лицето –
получател на енергийни продукти, в случаите на
директна доставка;
18. план на мястото на директна доставка с
обозначено местоположение на средствата за
измерване и контрол на получаваните
енергийни продукти;
19. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по ал. 12.

Предложение за промяна
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан;документ за собственост или
договор за наем на този обект;
5. вид на получаваните акцизни стоки с код по
КН;
6. средномесечно количество на получаваните
акцизни стоки под режим на отложено плащане
на акциз;
7. (отм.);
8. вида на предоставеното обезпечение;
9. за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" за
лицата, които не са български граждани –
декларация;
10. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3,
буква "б";
11. (отм.);
12. (отм.);
13. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
14. план на помещенията и/или площите с
обозначено местоположение на съоръженията и
съдовете с техния обем, както и
местоположение на измервателните уреди;
15. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта;
16. точно местонахождение на мястото на
директна доставка;
17. договор или друг документ с лицето –
получател на енергийни продукти, в случаите на
директна доставка;
18. план на мястото на директна доставка с
обозначено местоположение на средствата за
измерване и контрол на получаваните
енергийни продукти;
19. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по ал. 12.

(3) Когато условията за регистрация са
изпълнени и подадените документи отговарят
на изискванията, органът по ал. 2 се произнася
по искането в едномесечен срок от датата на
постъпването му.
(4) Когато представените документи по ал. 2 не
отговарят на изискванията или предоставената
информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в
14-дневен срок от получаване на искането
уведомява лицето, подало искането, и му
определя срок за отстраняване на
нередовностите или предоставяне на
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допълнителна информация 14 дни, считано от
получаването на уведомлението.
(5) В срока, определен по ал. 4, лицето, подало
искането, трябва да отстрани нередовностите
или да представи необходимата допълнителна
информация, като при неизпълнение на това
задължение органът по ал. 2 издава решение, с
което прекратява производството. Решението за
прекратяване на производството подлежи на
обжалване по реда на глава десета, раздел IV от
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В едномесечен срок от отстраняването на
нередовностите или предоставянето на исканата
допълнителна информация органът по ал. 2
разглежда искането и приложените към него
документи и се произнася по него.
(7) Искането по ал. 2 може да се подава и по
електронен път по ред, начин и във формат,
определени с правилника за прилагане на
закона.
(8) Регистрираният получател може да поиска
да получава енергийни продукти на място или
на места на директна доставка, различни от
местонахождението на обекта, в който се
получават и разтоварват акцизните стоки, по
ред, определен в правилника за прилагане на
закона.
(9) Когато е необходимо изясняване на всички
факти и обстоятелства от значение за
издаването на удостоверението за регистрация,
лицето, подало искането, в срока по ал. 4 може
да поиска спиране на производството по
издаване на удостоверението в срок до три
месеца, като посочва причините за спирането.
(10) Когато за изясняване на всички факти и
обстоятелства от значение за издаването на
удостоверението е необходимо становище от
друг орган, срокът по ал. 3 се смята за
продължен, но не с повече от три месеца.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 лицето се
уведомява писмено.
(12) Удостоверение за регистрация не се издава
на лице, чиито собственици, управители,
прокуристи, мажоритарни съдружници или
акционери са или са били към момента на
възникване на задълженията собственици,
прокуристи, мажоритарни съдружници или
акционери, членове на органи за управление или
контрол на лица с неуредени публични
задължения, събирани от митническите органи.
(13) Когато при проверката се установи наличие
на обстоятелство по ал. 12, лицето се уведомява
в 14-дневен срок от получаването на

Предложение за промяна
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уведомлението да представи обезпечение в
размер, не по-малък от размера на непогасеното
публично задължение.
(14) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" за
лицата, когато са български граждани, се
установяват служебно от Агенция "Митници".
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Чл. 57г. (1) В сроковете по чл. 57в директорът
няма промени
на компетентната териториална дирекция издава
удостоверение за регистрация на регистрирания
получател или мотивирано отказва регистрация.
Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив
отказ за регистрация.
(2) Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението за регистрация се връчва
на лицето след представяне на обезпечението по
чл. 83а.
(4) Правото на регистрирания получател да
получава акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз възниква от датата на
връчване на удостоверението за регистрация.
(5) В Агенция "Митници" се води електронен
регистър на регистрираните получатели, който
съдържа:
1. идентификационен номер на регистрирания
получател;
2. наименование, седалище и адрес на
управление, единен идентификационен код на
регистрирания получател;
3. адрес на обекта, в който се получават и
разтоварват стоките;
4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат
получавани в обекта;
5. дата на връчване на удостоверението за
регистрация на регистрирания получател;
6. дата на прекратяване на удостоверението за
регистрация на регистрирания получател.
(6) На вписване в регистъра подлежат и всички
настъпили последващи промени в
обстоятелствата по ал. 5.
(7) Информацията по ал. 5, т. 2 – 6 е публична.

няма промени

нови: (8) В Агенция „Митници“ се
воПубличният рРегистърът по ал.5 ди публичен
регистър на лицата по чл. 57в се води съгласно
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.
(9) Административните органи, лицата,
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осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния ррегистъра по ал. 5 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистъра по ал.5, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 58а. (1) Право да получава еднократно
определено количество акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз от
лицензиран складодържател в друга държава
членка има лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон,
регистрирано е по Закона за данък върху
добавената стойност, получило е разрешение по
реда на този раздел за всяка конкретна доставка
на акцизни стоки и което:
а) не е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
б) се представлява от лица, които:
аа) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
бб) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
2. няма публични задължения, събирани от
митническите органи, данъчни задължения и
задължения за задължителни осигурителни
вноски, с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
3. не е извършило тежко или повторно
нарушение по този закон, с изключение на
случаите, когато
административнонаказателното производство е
приключило със сключването на споразумение;
4. разполага със собствено или наето помещение
и/или площи, където ще се получават и
разтоварват акцизните стоки;
5. използва автоматизирана система за
отчетност, която позволява извършването в
реално време на контрол на получените акцизни

няма промени
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стоки;
6. използва средства за измерване и контрол,
отговарящи на изискванията на този закон,
Закона за измерванията и нормативните актове
по прилагането им;
7. притежава лиценз, разрешение или
регистрация, когато това се изисква по закон.

Предложение за промяна

(2) За получаване на разрешение лицето по ал. 1
подава искане до директора на териториалната
дирекция по местонахождение на обекта, където
ще се получават и разтоварват акцизните стоки
не по-късно от 30 дни преди датата на
получаване на стоките, което съдържа:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато
това се изисква по закон;
4. местонахождение на обекта, в който се
получават и разтоварват стоките, както и
документ за собственост или договор за наем на
този обект;
5. вид и количество на получаваните акцизни
стоки с код по КН;
6. договор за доставка на акцизните стоки;
7. наименование/име и идентификационен
номер на лицензирания складодържател изпращач;
8. (отм.);
9. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1,
буква "б", подбуква "аа" за лицата, които не са
български граждани;
10. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1,
буква "б", подбуква "бб";
11. (отм.);
12. (отм.);
13. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
14. план на помещенията и/или площите с
обозначено местоположение на съоръженията и
съдовете с техния обем, както и
местоположение на измервателните уреди;
15. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта;
16. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по ал. 7.

(2) За получаване на разрешение лицето по ал. 1
подава искане до директора на териториалната
дирекция по местонахождение на обекта, където
ще се получават и разтоварват акцизните стоки
не по-късно от 30 дни преди датата на
получаване на стоките, което съдържа:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. номер и дата на издаване на лиценз,
разрешение или регистрация за осъществяване
на дейност, когато това се изисква по закон и
органът, който го е издал;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато
това се изисква по закон;
4. местонахождение на обекта, в който се
получават и разтоварват стоките, както и
декларация, че заявителят разполага със
собствен или нает обект, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан;документ за собственост или
договор за наем на този обект;
5. вид и количество на получаваните акцизни
стоки с код по КН;
6. договор за доставка на акцизните стоки;
7. наименование/име и идентификационен
номер на лицензирания складодържател изпращач;
8. (отм.);
9. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1,
буква "б", подбуква "аа" за лицата, които не са
български граждани;
10. декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1,
буква "б", подбуква "бб";
11. (отм.);
12. (отм.);
13. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация - само за
лицата, които не са вписани в търговския
регистър;
14. план на помещенията и/или площите с
обозначено местоположение на съоръженията и
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съдовете с техния обем, както и
местоположение на измервателните уреди;
15. ръководство за потребителя за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта;
16. декларации от собствениците, управителите,
прокуристите, мажоритарните съдружници или
акционерите за обстоятелствата по ал. 7.

(3) Когато условията за издаване на разрешение
са изпълнени и подадените документи отговарят
на изискванията, органът по ал. 2 в 7-дневен
срок от постъпването им определя дължимия
акциз и уведомява лицето за неговия размер.
(4) Когато представените документи по ал. 2 не
отговарят на изискванията или предоставената
информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в
7-дневен срок от постъпване на искането
отказва издаването на разрешение.
Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив
отказ за издаване на разрешение.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Искането по ал. 2 може да се подава и по
електронен път по ред, начин и във формат,
определени с правилника за прилагане на
закона.
(7) Разрешение не се издава на лице, чиито
собственици, управители, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери са или
са били към момента на възникване на
задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери,
членове на органи за управление или контрол на
лица с неуредени публични задължения,
събирани от митническите органи.
(8) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б",
подбуква "аа" за лицата, когато са български
граждани, се установяват служебно от Агенция
"Митници".

няма промени

Чл. 58б. (1) В 7-дневен срок от предоставяне на
обезпечението или заплащането на дължимия
акциз директорът на компетентната
териториална дирекция издава разрешение на
временно регистрирания получател, с което се
разрешава лицето да получи конкретното
количество акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз.
(2) Правото на временно регистрирания
получател да получава акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз възниква
след датата на връчване на разрешението.

няма промени
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(3) В Агенция "Митници" се води електронен
регистър на временно регистрираните
получатели, който съдържа:
1. идентификационен номер на временно
регистрирания получател;
2. наименование, седалище и адрес на
управление, единен идентификационен код на
временно регистрирания получател;
3. адрес на обекта, в който се получават и
разтоварват стоките;
4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат
получавани в обекта;
5. дата на връчване на удостоверението за
регистрация на временно регистрирания
получател;
6. дата на прекратяване на удостоверението за
регистрация на временно регистрирания
получател.
(4) На вписване в регистъра подлежат и всички
настъпили последващи промени в
обстоятелствата по ал. 3.
(5) Информацията по ал. 3, т. 2 – 6 е публична.
нови: (6) В Агенция „Митници“ Публичният
регистърРегистърът по ал. 3 се води публичен
регистър на лицата по чл. 58а съгласно
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.
(7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистъра по ал. 3 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистъра по ал. 3, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 58е. (1) В сроковете по чл. 58д директорът
няма промени
на компетентната териториална дирекция издава
удостоверение за регистриран изпращач или
мотивирано отказва регистрация.
Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив
отказ за регистрация.
(2) Отказът за регистрация подлежи на
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обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението за регистрация се връчва
на лицето след представяне на обезпечението по
чл. 81б.
(4) Правото на регистрирания изпращач да
изпраща акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз възниква от датата на
връчване на удостоверението за регистрация.
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нови: (5) В Агенция „Митници“ се води
публичен регистър на лицата по чл. 58в
съгласно изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
(6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
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Чл. 4. (1) (отм.).

няма промени

(2) Лиценз за извършване на безмитна търговия
в обекти по чл. 2, т. 1 и 3 се издава от министъра
на финансите въз основа на писмено заявление
на лицето, което ги експлоатира, след
представянето на документи, удостоверяващи
обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, като
обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4, буква "а" се
установяват служебно.

(2) Лиценз за извършване на безмитна търговия
в обекти по чл. 2, т. 1 и 3 се издава от министъра
на финансите въз основа на писмено заявление
на лицето, което ги експлоатира, в което
декларира, че отговаря на след представянето на
документи, удостоверяващи обстоятелствата по
чл. 3, ал. 2, като обстоятелствата по чл. 3, ал. 2,
т. 4, буква "а" се установяват служебно.

(3) Лиценз по ал. 2 може да се издаде и на лице,
което отговаря на условията на чл. 3, ал. 2 и има
договор с лицето, експлоатиращо обектите по
чл. 2, т. 1 и 3. Договорът и документите,
удостоверяващи обстоятелствата по чл. 3, ал. 2,
се представят в Министерството на финансите,
като обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4, буква
"а" се установяват служебно.

(3) Лиценз по ал. 2 може да се издаде и на лице,
което отговаря на условията на чл. 3, ал. 2 и има
договор с лицето, експлоатиращо обектите по
чл. 2, т. 1 и 3. Лицензът се издава по подадено
писмено заявление по реда на ал. 2 към което се
прилага копие от договора с лицето,
експлоатиращо обектите по чл. 2, т. 1 и
3Договорът и документите, удостоверяващи
обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, се представят в
Министерството на финансите, като
обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 4, буква "а" се
установяват служебно. Министерството на
финансите установява служебно
обстоятелствата по чл. 3, ал. 2.

(4) Лицензът по ал. 2 е безсрочен. Лицензът по
ал. 3 се издава за срока на договора с лицето,
експлоатиращо обектите.

няма промени

Чл. 10. (1) (отм.).
(2) (отм.).
(3) За издаване на лиценз за конкретен обект се
събира държавна такса. Размерът на таксата се
определя с тарифа, одобрена от Министерския
съвет. Внесената такса не подлежи на
възстановяване.

няма промени

(4) В Министерството на финансите се води и
поддържа публичен регистър на операторите с
издаден, отнет или изтекъл лиценз. Вписването
в регистъра се извършва в 14-дневен срок от
издаването, отнемането или изтичането на
лиценза.

(4) В Министерството на финансите се води и
поддържа публичен регистър на операторите с
издаден, отнет или изтекъл лиценз, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол. Вписването в
регистъра се извършва в 14-дневен срок от
издаването, отнемането или изтичането на
лиценза.
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 електронен регистър или
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на които са необходими данни, налични в
публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 11. Лице, получило лиценз за безмитна
търговия, е длъжно да уведоми министъра на
финансите за всяка промяна в обстоятелствата
по чл. 3 и 4 в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 11. Лице, получило лиценз за безмитна
търговия, е длъжно да уведоми министъра на
финансите при промяна на обстоятелствата по
чл. 3, ал. 2, т. 4 и прекратяване на договора с
лицето, експлоатиращо обектите по чл. 2, т. 1 и
3за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 3 и 4
в 14-дневен срок от настъпването й.
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§ 42. Закон за данъка върху добавената стойност
Съществуващ текст

Предложение за промяна
нов: Чл. 118а. (1) Сервизно обслужване на тип
на фискално устройство и интегрирана
автоматизирана система за управление на
търговската дейност се извършва от лице,
регистрирано, като сервизна фирма, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон
или юридическо лице, което по националното
си законодателство има право да извършва
стопанска дейност;
2. има сключен договор за сервизно обслужване
за съответния тип на фискално устройство и
интегрирана автоматизирана система за
управление на търговската дейност с
производителя или вносителя;
(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се
извършва от Българския институт по
метрология въз основа на подадено заявление за
регистрация, което съдържа:
1. ЕИК, а за дружества, регистрирани в друга
държава - документ за актуалната регистрация
по националното законодателство, издаден от
компетентния орган на съответната държава на
лицето;
2. копие от сключения договор с фирмата
производител или вносител за сервизно
обслужване на посочените в договора типове
фискални устройства и интегрирани
автоматизирани системи за управление на
търговската дейност, освен ако лицето не е
производител/вносител;
3. графично изображение на сервизната пломба;
4. списък на сервизните техници.
(3) В 7 дневен срок от подаване на заявлението
по ал. 2, Българският институт по метрология
вписва лицата в публичен регистър на фирмите
извършващи сервизно обслужване на типове на
фискални устройства и интегрирани
автоматизирани системи за управление на
търговската дейност и издава удостоверение за
регистрация или мотивирано отказва, когато не
са спазени изискванията по ал. 2.
(4) Публичният регистър по ал. 3 на фирмите
извършващи сервизно обслужване се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
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вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
(6) При промяна на обстоятелствата по ал. 2, т.
2, т. 3 и/или т. 4 лицата уведомяват писмено
Българския институт по метрология в 7-дневен
срок от настъпване на промяната.
(7) При извършване на дейността си лицата,
извършващи сервизно обслужване на тип на
фискално устройство и интегрирана
автоматизирана система за управление на
търговската дейност, спазват изискванията в
наредбата по чл. 118, ал. 4.
(8) При неспазване изискванията по ал. 2 или
при системни закъснения при ремонта на
фискалните устройства и фискалните памети,
установени при контрола от Българския
институт по метрология, или по предложение на
органите по приходите или на
производителя/вносителя председателят на
Българския институт по метрология или
упълномощено от него лице регистрацията се
прекратява със заповед на председателя на
Българския институт по метрология. В 7-дневен
срок от издаването, заповедта се изпраща на
лицето и се вписва регистъра по ал. 3.
(9) Отказът за регистрация и заповедта за
прекратяване може да се оспорват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
нов: Чл. 118б. Българският институт по
метрология извършва одобряване и регистрация
на типове фискални устройства и интегрирани
автоматизирани системи за управление на
търговската дейност по реда определен в
наредбата по чл. 118, ал. 4.
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§ 79. Закон за корпоративното подоходно облагане
Съществуващ текст
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Чл. 209. (1) Не се облагат с данък социалните
разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" в размер
до 60 лв. месечно, предоставени под формата на
ваучери за храна на всяко наето лице, когато са
налице едновременно следните условия:
1. договореното основно месечно
възнаграждение на лицето в месеца на
предоставяне на ваучерите е не по-малко от
средномесечното договорено основно
възнаграждение на лицето за предходните три
месеца;
2. данъчно задълженото лице няма подлежащи
на принудително изпълнение публични
задължения към момента на предоставяне на
ваучерите;
3. ваучерите са предоставени на данъчно
задълженото лице от лице, получило
разрешение за осъществяване на дейност като
оператор от министъра на финансите въз основа
на конкурс;
4. (отм.);
5. (отм.).
(2) Право да осъществява дейност като оператор
има лице, получило разрешение от министъра
на финансите, което:
1. има внесен основен (регистриран) капитал не
по-малко от 2 млн. лв. към момента на подаване
на документите за издаване на разрешение;
2. е регистрирано по Закона за данък върху
добавената стойност;
3. не е в производство по несъстоятелност или в
ликвидация;
4. няма подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към момента
на подаване на документите за разрешение;
5. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от
общ характер, освен ако са реабилитирани, като
за българските граждани обстоятелството
относно съдимостта се установява служебно;
б) не са били членове на управителен или
контролен орган на дружество, прекратено с
обявяване в несъстоятелност през последните
две години, предхождащи датата на решението
за откриване на производство по
несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
6. разполага с образец на ваучер за храна, който
отговаря на следните изисквания:
а) съдържа серия и номер, които позволяват
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неговото индивидуализиране и проследяване;
б) съдържа фирма, седалище и адрес на
управление на оператора, единния
идентификационен код, определен от Агенцията
по вписванията, съответно единния
идентификационен код по БУЛСТАТ;
в) съдържа фирма, единния идентификационен
код, определен от Агенцията по вписванията,
съответно единния идентификационен код по
БУЛСТАТ на работодателя;
г) съдържа номинална стойност на ваучера за
храна (изразена цифром и словом), определена в
левове;
д) съдържа срок на валидност на ваучера за
храна;
е) съдържа изрична забрана за покупка на вино,
спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия
чрез ваучери за храна;
ж) съдържа изрична забрана за връщане на
остатък до номиналната стойност на
предоставения ваучер;
з) съдържа най-малко пет способа за защита;
и) съдържа място за поставяне на дата и печат
на доставчика;
к) съдържа уникалния номер на получената от
оператора индивидуална квота, по която е
предоставен ваучерът за храна;
л) съдържа дата на издаване на заповедта на
получената от оператора индивидуална квота,
по която е предоставен ваучерът за храна.
(3) Разрешението се издава от министъра на
финансите въз основа на конкурс. Отказ за
издаване на разрешение се извършва с
мотивирана писмена заповед на министъра на
финансите на кандидат, който не отговаря на
някое от изискванията по ал. 2 или който е
представил неверни данни или информация.
Разрешението се отнема, когато операторът:
1. престане да отговаря на някое от
изискванията по ал. 2, 8 и 9;
2. престане да осъществява дейност;
3. не е осъществявал дейност през предходните
две години, от които за годината преди
предходната е получил първа индивидуална
квота;
4. е предоставил на работодатели ваучери за
храна по получена индивидуална квота за
предоставяне на ваучери за храна, които са с
номинална стойност, превишаваща тази
индивидуална квота, или е предоставил ваучери
за храна, без да е получил индивидуална квота.

Предложение за промяна
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(4) Издаването, отказът за издаване на
разрешение или отнемането на издаденото
разрешение се извършва с писмена заповед на
министъра на финансите.

(4) Издаването, отказът за издаване на
разрешение или отнемането на издаденото
разрешение се извършва с писмена заповед на
министъра на финансите. Писмената заповед за
издаване или отказ за издаване на разрешение се
издава в 30-дневен срок от изтичане на срока за
подаване на заявления за участие в конкурса по
ал. 3. Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т.
4 се установяват служебно от комисията за
провеждане на конкурса, съгласно наредбата по
ал. 6.

(5) Отказът за издаване на разрешение и
отнемането му може да се оспорват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Редът за провеждане на конкурса, за
издаване и отнемане на разрешението,
условията и редът за отпечатване на ваучери,
броят на издаваните ваучери, условията за
организирането и контролът върху
осъществяването на дейност като оператор се
определят с наредба на министъра на труда и
социалната политика и министъра на
финансите.
(7) Общата годишна квота за предоставяне на
ваучери за храна се утвърждава със закона за
държавния бюджет на Република България за
съответната година.
(8) Операторът използва получените суми от
работодателите по предоставените им ваучери
за храна само за разплащане по банков път с
доставчиците, сключили договор за обслужване
с оператора, или за възстановяване номиналната
стойност на ваучерите за храна, предявени от
работодатели, в случаите на отнемане
разрешението на оператора.
(9) Операторът сключва договори за обслужване
само с доставчици, които са регистрирани по
Закона за данък върху добавената стойност.
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Съществуващ текст
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Чл. 3. (1) Данъчните декларации по този закон
се подават от данъчно задължените лица или от
техните законни представители по образец,
одобрен от министъра на финансите, който се
обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 3. (1) Декларациите и данъчните декларации
Данъчните декларации по този закон се подават
от данъчно задължените лица или от техните
законни представители по образец, одобрен от
министъра на финансите, който се обнародва в
"Държавен вестник".

(2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се
подават и по електронен път по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Декларациите и данъчните декларации
Данъчните декларации по ал. 1 могат да се
подават и по електронен път по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 4. (1) Установяването, обезпечаването и
събирането на местните данъци се извършват от
служители на общинската администрация по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове
се извършва по местонахождението на
общината, в чийто район е възникнало
задължението, по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(2) Невнесените в срок данъци по този закон се
събират заедно с лихвите по Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни
вземания. Принудителното събиране се
извършва от публични изпълнители по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
или от съдебни изпълнители по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
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(3) В производствата по ал. 1 служителите на
общинската администрация имат правата и
задълженията на органи по приходите, а в
производствата по обезпечаване на данъчни
задължения - на публични изпълнители. Когато
в нормативен акт е предвидено изискване за
представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за
задължения за данъци и такси по този закон се
представя удостоверение само за задълженията
за данъци и такси към общината по постоянен
адрес, съответно седалище, на задълженото
лице.

(3) В производствата по ал. 1 служителите на
общинската администрация имат правата и
задълженията на органи по приходите, а в
производствата по обезпечаване на данъчни
задължения - на публични изпълнители. Когато
в нормативен акт е предвидено изискване за
представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
или изискване на информация по реда на чл. 87,
ал. 10 и ал. 11 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, за задължения за данъци и
такси по този закон се представя удостоверение
или се изисква информация само за
задълженията за данъци и такси към общината
по постоянен адрес, съответно седалище, на
задълженото лице.

(4) Служителите по ал. 3 се определят със
заповед на кмета на общината.
(5) Кметът на общината упражнява
правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал.
2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс , а ръководителят на звеното за местни
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приходи в съответната община - на
териториален директор на Националната
агенция за приходите.
(6) Изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите издава методически
указания по прилагането на този закон.
(7) Компетентен орган за отсрочване и
разсрочване на местни данъци в размер до 100
000 лв. и при условие, че отсрочването или
разсрочването се иска до една година от датата
на издаване на разрешението, е кметът на
общината, а в останалите случаи е общинският
съвет.

Предложение за промяна

Чл. 5. (отм.)

нов: Чл. 5. В производствата по този закон,
органите по него и служителите на общинските
администрации не могат да изискват
предоставяне на информация, данни или
документи, които са налични при тях или при
друг орган, организация, предоставяща
обществени услуги, лице, осъществяващо
публични функции и орган на съдебната власт, а
ги осигуряват служебно за нуждите на
съответното производство. Чл. 5. (отм.)

Чл. 5а. (1) Общините предоставят ежедневна
информация по електронен път на
Министерството на финансите за:
1. идентификационните данни за задължените
лица по този закон;
2. обектите на облагане с местни данъци и
такси, данъчните им оценки и отчетните им
стойности;
3. правата на собственост и ползване върху
обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по
този закон;
5. размера на задълженията по видове данъци и
такси, плащанията и непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на
вземанията по този закон;
7. данни от значение за определяне на таксата за
битови отпадъци, като обхватът на данните се
определя със заповедта по ал. 2;
8. други данни от значение за определянето,
обезпечаването и събирането на местните
данъци и такси.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред,
начин и във формат, определени със заповед на
министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет
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страниците на Министерството на финансите и
Националното сдружение на общините в
Република България.

Предложение за промяна

нова: (4) Министерство на финансите поддържа
системата за обмен на информация, съдържаща
данните по ал. 1 и е централен администратор
на данните от нея. Министерство на финансите
е длъжно при поискване да предоставя по
служебен път безплатно данни от системата за
обмен на информация на административните
органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебната
власт, когато данните са необходими на
съответните органи, организации и лица за
изпълнение на правомощията им.
Чл. 6. (1) Общините събират следните местни
такси:
а) за битови отпадъци;
б) за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади и улични платна;
в) за ползване на детски ясли, детски кухни,
детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери,
общежития и други общински социални услуги;
г) за дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование
извън финансираното от държавата;
д) за технически услуги;
е) за административни услуги;
ж) за откупуване на гробни места;
з) за дейности по обща подкрепа по смисъла на
Закона за предучилищното и училищното
образование, които не се финансират от
държавния бюджет и се осъществяват от
центровете за подкрепа за личностно развитие;
и) за притежаване на куче;
к) други местни такси, определени със закон.

Чл. 6. (1) Общините събират следните местни
такси:
а) за битови отпадъци;
б) за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади и улични платна;
в) за ползване на детски ясли, детски кухни,
детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери,
общежития и други общински социални услуги;
г) за дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование
извън финансираното от държавата;
д) за издаване на удостоверения за регистрация
за извършване на стопанска дейност,
разрешение или удостоверение за отделна
сделка или действие по реда на Закона за
административното регулиране и
административния контрол, в случаите,
предвидени в специалния закон, уреждащ
съответния регистрационен, разрешителен или
удостоверителен режим;
д) за технически услуги;
е) за административни услуги;
ж) за откупуване на гробни места;
з) за дейности по обща подкрепа по смисъла на
Закона за предучилищното и училищното
образование, които не се финансират от
държавния бюджет и се осъществяват от
центровете за подкрепа за личностно развитие;
и) за притежаване на куче;
к) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, включително по
ал. 3, предоставяни от общината, с изключение
на тези по ал. 1, общинският съвет определя
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цена.
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(3) Ползването на общинските тротоари,
площади и улични платна или на части от тях
като зони за платено и безплатно паркиране по
Закона за движението по пътищата се определя
с наредба на общинския съвет.

(3) Зоните за платено и безплатно паркиране в
определени часове на денонощието,
разположени в определени райони, пътища или
части от пътища на територията на общината,
цената за паркиране на местата в тези зони и
условията и реда за плащането й се определят с
наредба на общинския съвет.(3) Ползването на
общинските тротоари, площади и улични платна
или на части от тях като зони за платено и
безплатно паркиране по Закона за движението
по пътищата се определя с наредба на
общинския съвет.

Чл. 7. (1) Местните такси се определят въз
основа на необходимите материално-технически
и административни разходи по предоставяне на
услугата.

Чл. 7. (1). Местните такси се определят въз
основа на необходимите материално-технически
и административни разходи по предоставяне на
услугата, при спазване на правила и нормативи
за определяне на разходоориентиран размер на
таксите и разходването им, приети с акт на
Министерския съвет. Местните такси по чл. 6,
ал. 1, буква д) се определят по реда на Закона за
административното регулиране и
административния контрол.(1) Местните такси
се определят въз основа на необходимите
материално-технически и административни
разходи по предоставяне на услугата.
(2) С акта по ал. 1 се определят и:
1. видовете материално-технически и
административни разходи;
2. ред и начин за изчисляване на разходите;
3. правила за регламентиране на еднакви по
размер такси за определена група от едни и
същи или сходни услуги;
4. правила за регламентиране на намален размер
на таксите при електронно заявяване и/или
електронно предоставяне.

(2) Местните такси са прости и пропорционални
и се заплащат безкасово, в брой или с общински
таксови марки в сроковете и по реда на този
закон.

(23) Местните такси са прости и
пропорционални и се заплащат безкасово,
включително по електронен път, по ред и
правила, предвидени в Закона за държавните
такси, в брой или с общински таксови марки в
сроковете и по реда на този закон.

Чл. 8. (1) Общинският съвет определя размера
на таксите при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на
общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на
предлаганите услуги и повишаване на тяхното

Чл. 8. (1) Общинският съвет определя размера
на таксите при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на
общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на
предлаганите услуги и повишаване на тяхното
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качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при
определяне и заплащане на местните такси.

Предложение за промяна
качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при
определяне и заплащане на местните такси;.
нови: 4. за определена група от едни и същи или
сходни услуги, като услуги по издаване на
дубликати и преписи от документи или заверки
на документи и други подобни, се определя
еднакъв размер на таксите;
5. таксите при електронно заявяване и/или
електронно предоставяне се определят в
намален размер.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се
разграничат една от друга, се определя отделна
такса за всяка от дейностите.
(3) Размерът на таксата може и да не
възстановява пълните разходи на общината по
предоставянето на определена услуга, когато
общинският съвет реши, че това се налага за
защита на обществения интерес.
(4) В случаите, когато размерът на таксите не
възстановява пълния размер на разходите по
предоставянето на услугата, разликата между
разходите и размера на таксата е за сметка на
общинските приходи. В случаите на
освобождаване от такси по решение на
общинския съвет разходите по предоставяне на
услугата са за сметка на общинските приходи.
(5) Общинският съвет определя с наредбата по
чл. 9 реда, по който лицата, неползващи
услугата през съответната година или през
определен период от нея, се освобождават от
заплащане на съответната такса.
(6) Общинският съвет може да освобождава
отделни категории лица изцяло или частично от
заплащане на отделни видове такси по ред,
определен с наредбата по чл. 9.

няма промени

Чл. 9. Общинският съвет приема наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги.

Чл. 9. Общинският съвет приема наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги.Чл. 9. нова: (1) За
услугите, предоставяни от общините, които
обхващат дейностите във връзка с местните
данъци и такси, Министерският съвет, по
предложение на министъра на финансите
приема наредба, с която определя:
1. образци на заявления за предоставяне на
услугите;
2. документи, които заявителят следва да
представи при заявяване на услугите;
3. образци на издаваните документи в резултат
от предоставяне на услугите;
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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;

Чл. 9. Общинският съвет приема наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги.

Чл. 9.(2) Общинският съвет приема наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги.
нова: (3) При изготвянето на проекта на наредба
по ал. 1 и при планиране и/или изготвяне на
проект на наредба по ал. 2 в тях се уреждат и
начините, по които се осигурява изпълнението
на чл. 5.

Чл. 9в. Когато на общински орган е възложено
да извършва действие или да издава документ,
за което е предвидена държавна такса,
събраната такса постъпва в приход на
общинския бюджет.

Чл. 9в. Когато на общински орган е възложено
да извършва действие, да издава документи
и/или да предоставя административна услуга, за
коитода извършва действие или да издава
документ, за което е предвидена държавна
такса, събраната такса постъпва в приход на
общинския бюджет.

Чл. 10. (1) С данък върху недвижимите имоти се
облагат разположените на територията на
страната поземлени имоти, сгради и
самостоятелни обекти в сгради в строителните
граници на населените места и селищните
образувания, както и поземлените имоти извън
тях, които според подробен устройствен план
имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона
за устройство на територията и след промяна на
предназначението на земята, когато това се
изисква по реда на специален закон.

Чл. 10. (1) С данък върху недвижимите имоти се
облагат разположените на територията на
страната сгради, самостоятелни обекти в сгради
и поземлени имоти с променено предназначение
на земята, намиращи се в строителните граници
на населените места и селищните образувания,
както и поземлените имоти извън тях, които
според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, с променено
предназначение на земята. Поземлените имоти
се облагат с данък върху недвижимите имоти
след приключване на процедурата по промяна
на предназначението на поземления имот за
неземеделски нужди по реда на Закона за
опазване на земеделските земи.(1) С данък
върху недвижимите имоти се облагат
разположените на територията на страната
поземлени имоти, сгради и самостоятелни
обекти в сгради в строителните граници на
населените места и селищните образувания,
както и поземлените имоти извън тях, които
според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за
устройство на територията и след промяна на
предназначението на земята, когато това се
изисква по реда на специален закон.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти,
заети от улици, пътища от републиканската и
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общинската пътни мрежи и железопътната
мрежа, до ограничителните строителни линии.
Не се облагат с данък и поземлените имоти,
заети от водни обекти, държавна и общинска
собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и
горите, с изключение на застроените земи - за
действително застроената площ и прилежащия й
терен.
(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с
данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Предложение за промяна

Чл. 14. (1) За новопостроените сгради и
постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство
на територията, собственикът уведомява за това
писмено в 2-месечен срок общината по
местонахождението на имота, като подава
данъчна декларация за облагане с годишен
данък върху недвижимите имоти.

Чл. 14. (1) За новопостроените сгради и
постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство
на територията, собственикът уведомява за това
писмено в 2-месечен срок общината по
местонахождението на имота, като подава
данъчна декларация за облагане с годишен
данък върху недвижимите имоти. Когато
собственикът, съответно носителят на
ограниченото вещно право, е предприятие, в
декларацията се посочва и отчетната стойност
на имота.

(2) Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за новопостроените
сгради, подлежащи на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство
на територията. Необходимите данни за
определяне на данъка на новопостроените
сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се
предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от
възложителя на строежа след завършването на
сградата в груб строеж по образец, определен от
министъра на финансите.

(2) Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за новопостроените
сгради, подлежащи на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство
на територията. Служителите по чл. 4, ал. 1 се
снабдяват по служебен път с необходимите
данни за определяне на данъка на
новопостроените сгради и/или на самостоятелни
обекти от компетентния орган по Закона за
устройство на територията, след завършването
на сградата на груб строеж. Необходимите
данни за определяне на данъка на
новопостроените сгради и/или на самостоятелни
обекти в тях се предоставят на служителите по
чл. 4, ал. 1 от възложителя на строежа след
завършването на сградата в груб строеж по
образец, определен от министъра на финансите.

(3) Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по
възмезден или безвъзмезден начин по раздел
трети от тази глава.

(3) Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по
възмезден или безвъзмезден начин и/или по
наследство по раздел трети от тази глава.

(4) За новопостроен или придобит по друг начин
имот или ограничено вещно право на ползване в
срока по ал. 1 предприятията подават
информация за отчетната стойност и други
обстоятелства, имащи значение за определянето
на данъка.

(4) За новопостроен или придобит по друг начин
имот или ограничено вещно право на ползване в
срока по ал.1 предприятията подават
информация за отчетната стойност, ако тя е
различна от цената на придобиване, посочена в
документа за придобиване и е по-висока от
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данъчната оценка, определена на база подадени
декларации от предходния собственик на имота
или на правата върху него. При липса на
подадена декларация по ал. 1 или на
информация по тази алинея, при определянето
на данъчната оценка отчетната стойност се
приема за равна на цената на придобиване.
Информацията се подава по образец, определен
от министъра на финансите(4) За новопостроен
или придобит по друг начин имот или
ограничено вещно право на ползване в срока по
ал. 1 предприятията подават информация за
отчетната стойност и други обстоятелства,
имащи значение за определянето на данъка.

(5) При преустройство и при промяна на
предназначението на съществуваща сграда или
на самостоятелен обект в сграда, както и при
промяна на друго обстоятелство, което има
значение за определяне на данъка, данъчно
задължените лица уведомяват общината по реда
и в срока по ал. 1.

(5) При промяна в обстоятелство, което има
значение за определяне на данъка, включително
за възникване на или при промени в
обстоятелство, което е основание за
освобождаване от данък, преминаване на имота
от облагаем в необлагаем или обратно, ползване
на данъчно облекчение и/или при преустройство
и при промяна на предназначението на
съществуваща сграда или на самостоятелен
обект в сграда, данъчно задължените лица
уведомяват общината по местонахождение на
имота чрез подаване на декларация, съдържаща
съответните възникнали и/или променени
обстоятелства в 2 - месечен срок от
възникването и/или промяната на съответното
обстоятелство.(5) При преустройство и при
промяна на предназначението на съществуваща
сграда или на самостоятелен обект в сграда,
както и при промяна на друго обстоятелство,
което има значение за определяне на данъка,
данъчно задължените лица уведомяват
общината по реда и в срока по ал. 1.

(6) При придобиване на имот по наследство
декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл.
32. В случай че не е подадена данъчна
декларация по ал. 1 от наследниците или
заветниците, след изтичането на срока по чл. 32
служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за
наследения недвижим имот въз основа на
данните, налични в общината и в регистъра на
населението.

(6) В случаите на придобиване на имот по
наследство, в срока по чл. 32 служителят по чл.
4, ал. 1 образува служебно партида за
наследения недвижим имот въз основа на
данните, налични в общината и в регистъра на
населението, като взема предвид и
декларираните в декларацията по чл. 32
данни.(6) При придобиване на имот по
наследство декларацията по ал. 1 се подава в
срока по чл. 32. В случай че не е подадена
данъчна декларация по ал. 1 от наследниците
или заветниците, след изтичането на срока по
чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува
партида за наследения недвижим имот въз
основа на данните, налични в общината и в
регистъра на населението.

(7) Подадената декларация от един
съсобственик, съответно ползвател, ползва
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останалите съсобственици или ползватели.
(8) Не се изисква подаване на данъчна
декларация, когато промяната в
обстоятелствата, имащи значение за определяне
на данъка, са удостоверени от общината в
случаите на търпимост на строежите, в
изпълнение на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради или в качеството й на
възложител по Закона за устройство на
територията. Служител от общинската
администрация отразява служебно настъпилите
промени в техническите характеристики на
имота.

Предложение за промяна

Чл. 15. (1) За новопостроените сгради или части
от сгради се дължи данък от началото на месеца,
следващ месеца, през който са завършени.
(2) При прехвърляне на собствеността на имота
или при учредяване на ограничено вещно право
на ползване приобретателят дължи данъка от
началото на месеца, следващ месеца, през който
е настъпила промяната в собствеността или
ползването, освен ако данъкът е платен от
прехвърлителя.

няма промени

(3) Завършването на сграда или на част от нея се
установява с удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване,
издадени по реда на Закона за устройство на
територията, както и с удостоверение по чл. 54а,
ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

3) Завършването на сграда или на част от нея се
установява с удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване,
издадени по реда на Закона за устройство на
територията, както и с удостоверение по чл. 54а,
ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(4) Органите, издаващи документите по ал. 3,
предоставят служебно по един екземпляр от тях
на данъчната служба на общината в
едноседмичен срок от издаването им.

(4) Наличието на удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване се
проверява служебно от служителя по чл. 4, ал.
1.(4) Органите, издаващи документите по ал. 3,
предоставят служебно по един екземпляр от тях
на данъчната служба на общината в
едноседмичен срок от издаването им.

(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите,
когато в двегодишен срок от завършването на
сградата в груб строеж, съответно – в
едногодишен срок от съставяне на констативен
акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, сградата не е въведена в
експлоатация или не е издадено разрешение за
ползване.

(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите,
когато в срок от 2 години от завършването на
сградата в груб строеж, съответно - в срок от 1
година от съставяне на констативен акт по чл.
176, ал. 1 от Закона за устройство на
територията не е подадено заявление за
въвеждане на сградата в експлоатация или за
издаване на разрешение за ползване.(5) Данъкът
по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в
двегодишен срок от завършването на сградата в
груб строеж, съответно – в едногодишен срок от
съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от
Закона за устройство на територията, сградата
не е въведена в експлоатация или не е издадено
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разрешение за ползване.

(6) Лицето, упражняващо строителен надзор,
или техническият ръководител – за строежите
от пета категория, предоставя екземпляр от
съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от
Закона за устройство на територията на
данъчната служба на общината в едноседмичен
срок от съставянето му.
(7) Завършването на сградата в груб строеж се
установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за
устройство на територията. Обстоятелствата по
ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен
от служители на общината. Актът се съобщава
на данъчно задълженото лице, което може да
оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от
уведомяването.
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Чл. 16. (1) При частично или пълно
унищожаване на сградите, както и при
преминаване на недвижимите имоти от
необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно
задължените лица уведомяват за това общината
по местонахождението на имота по реда и в
срока по чл. 14, ал. 1.

Чл. 16. (1) При частично или пълно
унищожаване на сградите данъчно задължените
лица уведомяват за това общината по
местонахождението на имота по реда и в срока
по чл. 14, ал. 5.(1) При частично или пълно
унищожаване на сградите, както и при
преминаване на недвижимите имоти от
необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно
задължените лица уведомяват за това общината
по местонахождението на имота по реда и в
срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане
на данъка се прекратява, съответно възниква, от
началото на месеца, следващ месеца, в който е
настъпила промяната.

(2) В случаите по ал. 1 и по чл. 14, ал. 5
задължението за плащане на данъка се
прекратява, съответно възниква, от началото на
месеца, следващ месеца, в който е настъпила
промяната.

Чл. 18. (1) Служителят на общинската
администрация проверява подадените
декларации и предоставената служебно
информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1..
Той може да иска допълнителни данни за
облагаемия имот, да сверява данните от
декларацията със счетоводните книги, планове,
скици и документи, въз основа на които имотът
се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез
измерване на имота от техническите органи.

Чл. 18. (1) Срокът за служебно попълване на
данни и/или информация в подадените данъчни
декларации, за тяхната обработка и за
актуализиране на данните за обекта на облагане
в общинската администрация не може да
надвишава 7 дни, считано от деня на подаване
на съответната данъчна декларация и/или
декларация.(1) Служителят на общинската
администрация проверява подадените
декларации и предоставената служебно
информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1..
Той може да иска допълнителни данни за
облагаемия имот, да сверява данните от
декларацията със счетоводните книги, планове,
скици и документи, въз основа на които имотът
се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез
измерване на имота от техническите органи.

(2) При поискване от служителите на

(2) При проверка на данните в подадените
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общинската администрация на данни и
доказателствен материал за имотно състояние
(копия от карти и планове, компютърни модели,
регистри и други) съответните служби на
бюджетна издръжка са длъжни да ги
предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

Предложение за промяна
данъчни декларации по чл. 14, ал. 1 и в
декларациите по чл. 14, ал. 5 служителят на
общинската администрация набавя
необходимите му данни, документи и/или
информация, налични при административните
органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебната
власт служебно. Правилото на изречение първо
не се прилага, ако подлежащите на проверка
обстоятелства са от характер, който изключва
предоставянето от данъчно задълженото лице на
данни, документи и/или информация за тях на
друг орган, организация или лице. Съответните
органи, организации и лица са длъжни да
осигурят достъп до данните по реда на Закона за
електронното управление и актовете по
прилагането му, а при липса на осигурена
техническа възможност за това - да предоставят
исканите данни, документи и/или информация
безвъзмездно в срок до 3 дни.(2) При поискване
от служителите на общинската администрация
на данни и доказателствен материал за имотно
състояние (копия от карти и планове,
компютърни модели, регистри и други)
съответните служби на бюджетна издръжка са
длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7дневен срок.

(3) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят
при условията и по реда, предвидени в Закона за
кадастъра и имотния регистър.
(4) Националната агенция за приходите по
електронен път предоставя на общинската
администрация в 14-дневен срок от
получаването на искане информация относно
обектите с регистрирани фискални устройства.
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Чл. 20. Данъчната оценка на недвижимите
имоти на гражданите се определя от служител
на общинската администрация по норми
съгласно приложение № 2 в зависимост от вида
на имота, местонахождението, площта,
конструкцията и овехтяването и се съобщава на
данъчно задължените лица.

Чл. 20. (1) Данъчната оценка на недвижимите
имоти на гражданите се определя от служител
на общинската администрация по норми
съгласно приложение № 2 в зависимост от вида
на имота, местонахождението, площта,
конструкцията и овехтяването и се съобщава на
данъчно задължените лица.
нова: (2) В случаите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3
данъчната оценка се определя служебно, на база
наличните в общинската администрация данни,
документи и/или информация на имота,
актуални към месеца, в който е настъпило
прехвърлянето или наследяването, като за
предприятия се прилагат правилата на чл. 14, ал.
4.
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Чл. 21. (1) Данъчната оценка на недвижимите
няма промени
имоти на предприятията е по-високата между
отчетната им стойност и данъчната оценка
съгласно приложение № 2, а за жилищните
имоти - данъчната им оценка съгласно
приложение № 2.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти,
върху които е учредено право на ползване на
предприятие, е отчетната им стойност по
баланса на собственика или данъчната оценка
съгласно приложение № 2, а за жилищните
имоти - данъчната оценка съгласно приложение
№ 2.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2,
върху които са построени сгради на
предприятия, се определя съгласно нормите по
приложение № 2.
(4) При липса на счетоводни данни данъчната
оценка се определя от служител на общинската
администрация за сметка на данъчно
задълженото лице. В тези случаи служителят на
общинската администрация може да ползва и
вещи лица.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната
оценка се определя от служител на общинската
администрация за сметка на данъчно
задълженото лице. В тези случаи служителят на
общинската администрация може да ползва и
едно или повече вещи лицавещи лица, като
определя възнаграждение за тях, което е за
сметка на данъчно задълженото лице.

Чл. 27. Лицата предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение чрез данъчна декларация,
която подават в срока по чл. 14, ал. 1.

Чл. 27. Лицата упражняватпредявяват правото
си на освобождаване от данък или за ползване
на данъчно облекчение чрез декларация,
подавана по реда и в срока по чл. 14, ал. 5чрез
данъчна декларация, която подават в срока по
чл. 14, ал. 1.

Чл. 28. (1) Данъкът върху недвижимите имоти
се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на
годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите до 30 април за цялата
година се прави отстъпка 5 на сто.
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(3) При прехвърляне на недвижим имот или при
учредяване на вещни права върху недвижим
имот дължимият до
прехвърлянето/учредяването данък,
включително за месеца на
прехвърлянето/учредяването, се заплаща от
прехвърлителя/учредителя преди
прехвърлянето/учредяването.

(3) При прехвърляне на недвижим имот, или при
учредяване или прехвърляне на вещни права
върху недвижим имот дължимият до
прехвърлянето/учредяването данък,
включително за месеца на
прехвърлянето/учредяването, се заплаща от
прехвърлителя/учредителя преди
прехвърлянето/учредяването.

(4) За недвижимите имоти, придобити през
текущата година, данъкът се заплаща в
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сроковете по ал. 1, а в случаите, в които
придобиването е след изтичане на сроковете по
ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от
датата на придобиването на имота.
(5) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва
в приход на бюджета на общината, на
територията на която се намира имотът.
Данъкът, дължим от концесионера за имот,
разположен на територията на повече от една
община, постъпва в приход на общината, на
чиято територия е по-голямата част от имота.

Предложение за промяна

нов: Чл. 28а. (1) Съдиите, нотариусите,
областните управители, кметовете на общините
и други длъжностни лица извършват сделката
или действието, с което се прехвърля недвижим
имот, учредяват се, прехвърлят се, изменят се
или се прекратяват вещни права върху
недвижим имот, след като установят, че е
изпълнено задължението за заплащане на
данъка по тази глава. Правилото по
предходното изречение не може да бъде
основание за изискване заплащането на данък
преди настъпването на сроковете по чл. 28, ал.
1.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага, ако
данъчно задълженото лице писмено е
декларирало съгласието си публичните
общински вземания да се погасяват от сумата
срещу прехвърлянето или учредяването на
вещното право и купувачът я е внесъл в
съответния общински бюджет, съгласно
предвиденото в чл. 264, ал. 4 от Данъчно –
осигурителния процесуален кодекс.
(3) Съответният компетентен орган или лице,
който извършва сделката или действието по ал.
1, извършва служебна проверка за наличието
или липсата на задължения за данъка в
системата за обмен на информация, поддържана
от Министерство на финансите в изпълнение на
чл. 5а, чрез осигурен от Министерство на
финансите достъп.
(4) Правилото по ал. 3 не се прилага, ако е
издадена данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
която удостоверява съответната липса на
задължения. Искането за издаване може да бъде
направено и от всеки компетентен орган или
лице по ал. 1, за сметка на собственика на имота
или правата върху него или на приобретателя по
сделката.
(5) В акта, с който се прехвърля имотът,
съответно се учредяват и/или прехвърлят
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правата върху него се посочва размерът на
данъчната оценка и наличието или липса на
задължения за данък по тази глава, установено
чрез данъчната оценка или при служебната
проверка.

Чл. 32. (1) При откриване на наследство
данъчно задължените лица по чл. 31 или
техните законни представители са длъжни в
срок от 6 месеца да подадат декларация в
общината по последното местожителство на
наследодателя, а ако последният е имал
местожителство в чужбина - по
местонахождението на по-голямата част от
имуществото му в страната.
(2) За наследник или заветник, който не е
съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6месечният срок от подаване на декларацията
тече от узнаването, че наследството е открито.
(3) За имуществата на лица, обявени от съда за
отсъстващи, декларацията се подава от лицата,
които се явяват наследници на обявения за
отсъстващ към момента на последното известие
от него. В тези случаи 6-месечният срок за
подаване на декларацията започва да тече от
въвеждането във владение.
(4) Когато наследникът е лице, което е било
заченато към момента на откриване на
наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за
неговите законни представители започва да тече
от деня на раждането му.
(5) Подадената в срок декларация от един
наследник ползва и другите наследници.
(6) Данъчно задължените лица посочват в
декларацията полученото наследствено
имущество по вид, местонахождение и оценка.
(7) Наследствени имущества, за които данъчно
задължените лица са узнали след изтичане на
сроковете по предходните алинеи, се декларират
в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи
дължимият данък се преизчислява.
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нова: (8) Правилата на чл. 18, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
се прилагат съответно и за данъчните
декларации по този член.
Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е
оценката на имуществото в левове към момента
на прехвърлянето, а при придобиване по
давност - към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който
подлежи на вписване.
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(2) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни
права върху тях - по уговорената цена или по
определена от държавен или общински орган
цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната
им оценка - по последната, съгласно
приложение № 2;
2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т.
2, 3, 4 и 5.
(3) Данъчната оценка по приложение № 2 за
имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на
данните и характеристиките, съдържащи се в
декларацията на задълженото лице, както и въз
основа на данните за облагаемия имот,
предоставени по реда на чл. 18.

(3) Данъчната оценка по приложение № 2 за
имотите по ал. 2, т. 1, които са новопостроени и
не подлежат на въвеждане в експлоатация по
реда на Закона за устройство на територията, се
определя на основата на данните и
характеристиките, съдържащи се в декларацията
по чл. 14, ал. 1 и подадените след нея
декларации по чл. 14, ал. 5, ако са налице
такива. В останалите случаи данъчната оценка
по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се
определя по правилата на чл. 20, ал. 2.(3)
Данъчната оценка по приложение № 2 за
имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на
данните и характеристиките, съдържащи се в
декларацията на задълженото лице, както и въз
основа на данните за облагаемия имот,
предоставени по реда на чл. 18.

Чл. 49. (1) Данъкът се заплаща в общината по
местонахождението на недвижимия имот, а в
останалите случаи - по постоянния адрес,
съответно по седалището на данъчно
задълженото лице. Лицата, които нямат
постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия
си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на
недвижимия имот, ограничените вещни права
върху недвижим имот и моторните превозни
средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 - към
момента на издаване на акта, удостоверяващ
правото на собственост, който подлежи на
вписване.
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(3) (отм.).

нова: (3) При безвъзмездно придобиване на
имущество, различно от недвижим имот,
ограничени вещни права върху недвижим имот
и моторно превозно средство и извън случаите
по ал. 2, лицата, поучили имущество, подават
декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването
му.(3) (отм.).

(4) (отм.).

нова: (4) В случаите по чл. 45, ал. 5 и 6 и чл. 48,
ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и
предоставени дарения от юридически лица с
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нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на общественополезна дейност,
правилото на ал. 3 не се прилага.(4) (отм.).

Чл. 50. (1) Съдиите, нотариусите, областните
управители, кметовете на общините и други
длъжностни лица извършват сделката или
действието, с което се придобиват, учредяват,
изменят или прекратяват вещни права, след като
установят, че са платени данъците по тази глава
за имуществото, което е предмет на сделката
или действието.
(2) В случаите на ал. 1 установяването от
нотариуса на платения данък върху превозното
средство – предмет на сделката, се извършва
със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни
със системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите в
изпълнение на чл. 5а при посредничеството на
информационната система на Министерството
на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от
общината документ, при условие че съответната
община не е осигурила непрекъснат
автоматизиран обмен по т. 1.
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нова: (3) Установяването по ал. 1 пред органите
и лицата по ал. 1 на платения данък върху
недвижим имот и/или вещни права върху
недвижим имот се извършва по реда на чл. 28а.
Чл. 51. (1) Службите по вписванията в 7-дневен
срок уведомяват съответната община за
прехвърлените, учредените, изменените или
прекратените вещни права върху недвижими
имоти.
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(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване
на сделката уведомяват съответната община за
прехвърлените вещни права върху недвижимите
имоти и превозните средства, като предоставят
информация за размера на заплатения данък по
чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е
определен.

(2) Редът за предоставяне на уведомлението и
обхвата на съдържанието му се определят със
заповед на министъра на правосъдието и
министъра на финансите, при спазване на
минимален обхват на съдържанието: акт, том,
година и служба по вписванията, в която е
вписан актът; страни по акта и тяхното
качество; вид на вещното право и
индивидуализация на обекта, до който се отнася
правото, включително, ако са налице идентификатор/и, определен/и по реда на Закона
за кадастъра и имотния регистър; цена на
придобиване, ако е приложимо.(2) Нотариусите
в 7-дневен срок от извършване на сделката
уведомяват съответната община за
прехвърлените вещни права върху недвижимите
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имоти и превозните средства, като предоставят
информация за размера на заплатения данък по
чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е
определен.

(3) Органите на Министерството на вътрешните
работи предоставят по електронен път на
Министерството на финансите данни от
регистъра на пътните превозни средства. Редът,
обхватът и периодичността на предоставянето
на данните се уреждат със съвместен акт на
министъра на вътрешните работи и министъра
на финансите.
(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня,
следващ вписването.
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(5) В едномесечен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 служителят в
общинската администрация определя годишния
данък за прехвърлените, учредените,
изменените или прекратените вещни права
върху недвижимите имоти въз основа на
данъчната оценка, послужила за определяне на
данъка по този раздел, и уведомява данъчно
задължените лица.

(5) В двумесечен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 за прехвърлените,
учредените, изменените или прекратените
вещни права върху недвижими имоти,
служителят в общинската администрация
определя годишния данък по раздел I въз основа
на данъчната оценка, определена съгласно чл.
46, ал. 3, изречение второ и уведомява данъчно
задължените лица.(5) В едномесечен срок от
получаване на уведомлението по ал. 1
служителят в общинската администрация
определя годишния данък за прехвърлените,
учредените, изменените или прекратените
вещни права върху недвижимите имоти въз
основа на данъчната оценка, послужила за
определяне на данъка по този раздел, и
уведомява данъчно задължените лица.

Чл. 54. (1) Размерът на данъка се определя от
служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се
съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от
Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща
автоматизирана връзка между Министерството
на финансите и софтуерния продукт за
администриране на местните данъци и такси на
съответната община за обмен на данните от
регистъра на пътните превозни средства,
поддържан от Министерството на вътрешните
работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
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(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по
наследство;

(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по
наследство;
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2. пътното превозно средство е собственост на
повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното
превозно средство няма/нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на
освобождаване от данък;
5. (отм.).

Предложение за промяна
2. пътното превозно средство е собственост на
повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното
превозно средство няма/нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за
упражняванепредявяване право на
освобождаване от данък;
5. (отм.).

(4) Собствениците на превозни средства, с
изключение на случаите по ал. 1, декларират
пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях
превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства,
които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечният срок започва да тече от
датата на регистрацията им за движение. При
придобиване на превозно средство по
наследство декларацията се подава в срока по
чл. 32.

(4) Собствениците на превозни средства, с
изключение на случаите по ал. 1, декларират
пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях
превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства,
които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечният срок започва да тече от
датата на регистрацията им за движение. В
случаите на придобиване на превозно средство
по наследство, в срока по чл. 32 служителят по
чл. 4, ал. 1 образува служебно партида за
наследеното превозно средство въз основа на
данните, налични в общината и в регистъра на
населението, като взема предвид и
декларираните в декларацията по чл. 32
данни.При придобиване на превозно средство
по наследство декларацията се подава в срока
по чл. 32.

(5) Когато собствениците на превозни средства
нямат постоянен адрес, съответно седалище на
територията на страната, декларации се подават
пред общината по регистрация на превозното
средство.
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(6) Собствениците на превозни средства
предявяват правото си на освобождаване от
данък или за ползване на данъчно облекчение с
данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на
нова данъчна декларация.

(6) Собствениците на превозни средства
упражняватпредявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение с данъчната декларация по
ал. 4 или с подаване на нова данъчна
декларация.

(7) Служителят на общинската администрация
може да изисква документи, удостоверяващи
факти и обстоятелства, имащи значение за
данъчното облагане. При прекратяване на
регистрация на превозно средство данъчно
задълженото лице представя документ от
компетентен орган.

(7) За удостоверяване факти и обстоятелства,
имащи значение за данъчното облагане с данък
върху превозните средства, се прилагат
съответно правилата на чл. 18, ал. 1, ал. 2 и ал.
3. Прекратяването на регистрация на превозно
средство се установява служебно от
служителите на общинската администрация, въз
основа на данни от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи,
съгласно ал. 1 и ал. 2 на този член.(7)
Служителят на общинската администрация
може да изисква документи, удостоверяващи
факти и обстоятелства, имащи значение за
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данъчното облагане. При прекратяване на
регистрация на превозно средство данъчно
задълженото лице представя документ от
компетентен орган.

(8) Подадената декларация от един от
съсобствениците ползва останалите
съсобственици.
(9) Когато липсват данни за годината на
производство на пътното превозно средство, за
такава се приема годината на първата му
регистрация.
(10) Когато няма налична информация в
общината за платения данък по чл. 44,
собственикът представя документ за платения
данък при придобиването на декларираното
превозно средство, а в случаите по чл. 168 от
Закона за данък върху добавената стойност –
документ, удостоверяващ внасянето на данъка
върху добавената стойност.
(11) Когато в свидетелството за регистрация на
превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват
данни за допустимата максимална маса на
състава от превозни средства, в декларацията по
ал. 4 се посочва допустимата максимална маса
на състава от превозни средства, определена от
производителя.
(12) При установяване на допълнителни
обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият
данък се определя от служител на общинската
администрация и се съобщава на лицето.

няма промени

Чл. 72. Таксата се заплаща за ползване на
тротоари, площади, улични платна, места, върху
които са организирани пазари (открити и
покрити), тържища, панаири, както и терени с
друго предназначение, които са общинска
собственост.

Чл. 72. За ползване на тротоари, площади,
улични платна, места, върху които са
организирани пазари (открити и покрити),
тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, които са общинска
собственост, се заплаща такса.Чл. 72. Таксата се
заплаща за ползване на тротоари, площади,
улични платна, места, върху които са
организирани пазари (открити и покрити),
тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, които са общинска
собственост.

Чл. 73. (1) Таксата се заплаща от физическите и
юридическите лица в зависимост от зоната, в
която се намират терените, посочени в чл. 72.

няма промени

(2) Зоните по ал. 1 се определят от общинския
съвет.

(2) Зоните по ал. 1 се определят с решение наот
общинския съвет, което се публикува на
страницата на общината и се предоставя на
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всички заинтересовани лица.

Чл. 79. (1) Таксите се плащат при издаване на
разрешението за посочения в него период.

Чл. 79. (1) Правото на ползване на мястото
възниква след заплащане на дължимата такса по
чл. 72.(1) Таксите се плащат при издаване на
разрешението за посочения в него период.

(2) При ползване на мястото повече от месец
таксите се плащат месечно.
(3) (отм.).

няма промени

Чл. 80. Общинският орган, издал разрешението
за ползване на място, може да го отнема, когато
мястото не се използва по предназначение,
когато не се използва от лицето, на което е
предоставено, или когато обществени нужди
налагат това.

Чл. 80. Правото за ползване на мястото може да
се прекратява със заповед на кмета или
оправомощено от него лице, когато мястото не
се използва по предназначение, когато не се
използва от лицето, на което е предоставено,
или когато обществени нужди налагат това.Чл.
80. Общинският орган, издал разрешението за
ползване на място, може да го отнема, когато
мястото не се използва по предназначение,
когато не се използва от лицето, на което е
предоставено, или когато обществени нужди
налагат това.

Глава трета
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел VI
Такси за технически услуги

Глава трета
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел VI
Такси за административни услуги Такси за
технически услуги

Чл. 104. Таксите се заплащат за техническите
услуги, които се извършват от общината, и
обхващат дейностите във връзка с
териториалното и селищното устройство,
архитектурата, строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и
извънселищните територии.

Чл. 104. В случаите, предвидени в този закон
и/или в друг закон, таксите се заплащат за
административните услуги, които се извършват
от общината. Таксите се определят при спазване
на правилата на чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от този
закон.Чл. 104. Таксите се заплащат за
техническите услуги, които се извършват от
общината, и обхващат дейностите във връзка с
териториалното и селищното устройство,
архитектурата, строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и
извънселищните територии.

Чл. 105. Таксите за технически услуги се
заплащат от физическите и юридическите лица,
ползватели на услугата, при предявяване на
искането.

Чл. 105. Таксите за административни
технически услуги се заплащат от физическите
и юридическите лица, ползватели на услугата,
при предявяване на искането.

Чл. 106. Освобождават се от такси за
технически услуги държавните и общинските

Чл. 106. Освобождават се от такси за
технически административни услуги по чл. 107
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органи, организациите на бюджетна издръжка и
Българският Червен кръст.
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държавните и общинските органи,
организациите на бюджетна издръжка и
Българският Червен кръст. Предвиденото в
предходното изречение не изключва прилагане
на норми от други закони, предвиждащи
безплатен служебен обмен между
административните органи, организациите,
предоставящи обществени услуги, лицата,
осъществяващи публични функции и органите
на съдебна власт.

Чл. 107. Размерът на таксите за технически
услуги се определя съгласно чл. 7, 8 и 9:
1. за издаване на скица за недвижим имот;
2. за издаване на скица за недвижим имот с
указан начин на застрояване;
3. за презаверяване на скици, от издаването на
които са изтекли 6 месеца;
4. за определяне на строителна линия и ниво на
строеж:
а) (отм.);
б) (отм.);
5. за издаване на удостоверения за факти и
обстоятелства по териториалното и селищното
устройство;
6. за заверяване на преписи от документи и на
копия от планове и документацията към тях;
7. за издаване на разрешение за поставяне на
временни съоръжения за търговия - маси,
павилиони, кабини и други;
8. за издаване на разрешение за строеж, основен
ремонт и преустройство на съществуващи
сгради и помещения в тях.

Чл. 107. Общината, срещу заплащане на такса,
определена съгласно чл. 7, чл. 8 и чл. 9,
извършва административни услуги, които
обхващат дейностите във връзка с
териториалното и селищното устройство,
архитектурата, строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и
извънселищните територии, както следва:
1. издаване на скица за недвижим имот;
2. издаване на скица за недвижим имот с указан
начин на застрояване;
3. определяне на строителна линия и ниво на
строеж:
4. издаване на удостоверения за факти и
обстоятелства по териториалното и селищното
устройство;
5. заверяване на преписи от документи и на
копия от планове и документацията към тях;
6. други административни услуги, които
обхващат дейностите във връзка с
териториалното и селищното устройство,
архитектурата, строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и
извънселищните територии, когато
извършването им от общината е предвидено в
специален закон.Чл. 107. Размерът на таксите за
технически услуги се определя съгласно чл. 7, 8
и 9:
1. за издаване на скица за недвижим имот;
2. за издаване на скица за недвижим имот с
указан начин на застрояване;
3. за презаверяване на скици, от издаването на
които са изтекли 6 месеца;
4. за определяне на строителна линия и ниво на
строеж:
а) (отм.);
б) (отм.);
5. за издаване на удостоверения за факти и
обстоятелства по териториалното и селищното
устройство;
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6. за заверяване на преписи от документи и на
копия от планове и документацията към тях;
7. за издаване на разрешение за поставяне на
временни съоръжения за търговия - маси,
павилиони, кабини и други;
8. за издаване на разрешение за строеж, основен
ремонт и преустройство на съществуващи
сгради и помещения в тях.

Чл. 108. Не се заплаща такса за технически
услуги при:
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален
план;
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен
лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. освидетелстване на строежи като негодни за
ползване, застрашени от самосрутване или
вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато
специализираната комисия установи, че тези
условия са налице;
4. отчуждаване на недвижими имоти за
строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед
за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на
отчужден недвижим имот;
6. определяне на обезщетения за придаваеми
недвижими имоти към парцел по
дворищнорегулационен план и за
техникоустройствени мероприятия;
7. даване на устни справки за кадастралното,
регулационното и градоустройственото
положение на недвижими имоти;
8. даване на предварителна информация по
въпроси на техническото обслужване.

Чл. 108. Не се заплаща такса за
административни услуги технически услуги
при:
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален
план;
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен
лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. освидетелстване на строежи като негодни за
ползване, застрашени от самосрутване или
вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато
специализираната комисия установи, че тези
условия са налице;
4. отчуждаване на недвижими имоти за
строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед
за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на
отчужден недвижим имот;
6. определяне на обезщетения за придаваеми
недвижими имоти към парцел по
дворищнорегулационен план и за
техникоустройствени мероприятия;
7. даване на устни справки за кадастралното,
регулационното и градоустройственото
положение на недвижими имоти;
8. даване на предварителна информация по
въпроси на техническото обслужване.

Чл. 109. (1) Срокът за извършване на
технически услуги, който не е установен с
нормативен акт, се определя с решение на
съответния общински съвет, но не може да
надвишава 1 месец.

Чл. 109. (1) Срокът за извършване на
административни услуги по чл. 107технически
услуги, който не е установен с нормативен акт,
се определя с решение на съответния общински
съвет, но не може да надвишава 14 дни1 месец.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на
таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден,
считано от деня на забавянето, но не повече от
30 на сто от пълния й размер.

(2) (отм.) При неспазване на срока по ал. 1
размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто
на ден, считано от деня на забавянето, но не
повече от 30 на сто от пълния й размер.
нов: Чл. 109а. (1) Общината, срещу заплащане
на такса, определена съгласно чл. 7, чл. 8 и чл. 9
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извършва административни услуги по
гражданско състояние, както следва:
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност
на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е
съставен акт за раждане или акт за смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за
раждане или за граждански брак, както и за
повторно издаване на препис-извлечение от акт
за смърт;
5. за издаване на удостоверение за семейно
положение;
6. за издаване на удостоверение за родствени
връзки;
7. за адресна регистрация и/или издаване на
удостоверения за постоянен или настоящ адрес.
8. за заверка на покана-декларация за посещение
на чужденец в Република България;
9. за заверка на покана-декларация за частно
посещение в Република България на лице,
живеещо в чужбина, на което родителите или
един от тях са от българска народност;
10. за легализация на документи по
гражданското състояние за чужбина;
11. за всички други видове удостоверения по
гражданско състояние по искане на граждани;
12. за преписи от документи по гражданско
състояние.
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. съставяне на акт за раждане и издаване на
оригинално удостоверение за раждане;
2. съставяне на акт за граждански брак и
издаване на оригинално удостоверение за
сключен граждански брак;
3. съставяне на акт за смърт и издаване на
препис - извлечение от него;
4. отбелязвания, допълвания и поправки в
актовете за гражданско състояние;
5. учредяване на настойничество и назначаване
на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7. отразяване на промяна на име в регистрите по
гражданското състояние на населението;
8. издаване на удостоверение за наследствена
пенсия.
нов: Чл. 109б. По производства за настаняване
под наем, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти се заплаща
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такса.
нов: Чл. 109в. За издаване на свидетелство за
собственост при продажба на едър добитък се
заплаща такса.
нов: Чл. 109г. (1) За издаване на удостоверения,
когато това е предвидено в закон, и за заверка
на документи се заплаща такса, определена по
реда на чл. 7, чл. 8 и чл. 9.
(2) За целите на комплексното административно
обслужване за изискване и получаване на
информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и за
извършване на служебни проверки по чл. 28а и
чл. 50 от този закон не се заплаща такса.
нов: Чл. 109д При неспазване на определените в
нормативен акт срокове за извършване на
административни услуги и/или за издаване на
актове по чл. 6, ал. 1, буква „д“, размерът на
таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден,
считано от деня на забавянето, но не повече от
30 на сто от пълния й размер.

Глава трета
Раздел VII
Такси за административни услуги
Чл. 110. (1) За извършени услуги по
гражданското състояние се заплащат следните
такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност
на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е
съставен акт за раждане или акт за смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за
раждане или за граждански брак, както и за
повторно издаване на препис-извлечение от акт
за смърт;
5. (отм.);
6. за издаване на удостоверение за семейно
положение;
7. за издаване на удостоверение за родствени
връзки;
8. за адресна регистрация и/или издаване на
удостоверения за постоянен или настоящ адрес;
9. за заверка на покана-декларация за посещение

Глава трета
Раздел VII
Такси за административни услуги
Чл. 110. (1) За извършени услуги по
гражданското състояние се заплащат следните
такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност
на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е
съставен акт за раждане или акт за смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за
раждане или за граждански брак, както и за
повторно издаване на препис-извлечение от акт
за смърт;
5. (отм.);
6. за издаване на удостоверение за семейно
положение;
7. за издаване на удостоверение за родствени
връзки;
8. за адресна регистрация и/или издаване на
удостоверения за постоянен или настоящ адрес;
9. за заверка на покана-декларация за посещение
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на чужденец в Република България;
10. за заверка на покана-декларация за частно
посещение в Република България на лице,
живеещо в чужбина, на което родителите или
един от тях са от българска народност;
11. за легализация на документи по
гражданското състояние за чужбина;
12. за всички други видове удостоверения по
искане на граждани;
13. за преписи от документи.
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. съставяне на акт за раждане и издаване на
оригинално удостоверение за раждане;
2. съставяне на акт за граждански брак и
издаване на оригинално удостоверение за
сключен граждански брак;
3. съставяне на акт за смърт и издаване на
препис-извлечение от него;
4. отбелязвания, допълвания и поправки в
актовете за гражданско състояние;
5. учредяване на настойничество и назначаване
на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7. отразяване на промяна на име в регистрите по
гражданското състояние на населението;
8. издаване на удостоверение за наследствена
пенсия.
Чл. 111. По производства за настаняване под
наем, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти се заплаща
такса.
Чл. 112. За издаване на свидетелство за
собственост при продажба на едър добитък се
заплаща такса.
Чл. 113. (отм.).
Чл. 114. (отм.).
Чл. 115. (1) За издаване на удостоверения,
когато това е предвидено в закон, и за заверка
на документи се заплаща такса.
(2) За целите на комплексното административно
обслужване за изискване и получаване на
информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс не се
заплаща такса.
Чл. 115а. (1) Размерът на таксата за всяка
административна услуга трябва да съответства
на разходите на общината за предоставяне на
съответната услуга, включително необходимите
материално-технически разходи и всички
административни разходи за изпълнение на
задълженията на длъжностните лица с оглед на
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на чужденец в Република България;
10. за заверка на покана-декларация за частно
посещение в Република България на лице,
живеещо в чужбина, на което родителите или
един от тях са от българска народност;
11. за легализация на документи по
гражданското състояние за чужбина;
12. за всички други видове удостоверения по
искане на граждани;
13. за преписи от документи.
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. съставяне на акт за раждане и издаване на
оригинално удостоверение за раждане;
2. съставяне на акт за граждански брак и
издаване на оригинално удостоверение за
сключен граждански брак;
3. съставяне на акт за смърт и издаване на
препис-извлечение от него;
4. отбелязвания, допълвания и поправки в
актовете за гражданско състояние;
5. учредяване на настойничество и назначаване
на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7. отразяване на промяна на име в регистрите по
гражданското състояние на населението;
8. издаване на удостоверение за наследствена
пенсия.
Чл. 111. По производства за настаняване под
наем, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти се заплаща
такса.
Чл. 112. За издаване на свидетелство за
собственост при продажба на едър добитък се
заплаща такса.
Чл. 113. (отм.).
Чл. 114. (отм.).
Чл. 115. (1) За издаване на удостоверения,
когато това е предвидено в закон, и за заверка
на документи се заплаща такса.
(2) За целите на комплексното административно
обслужване за изискване и получаване на
информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс не се
заплаща такса.
Чл. 115а. (1) Размерът на таксата за всяка
административна услуга трябва да съответства
на разходите на общината за предоставяне на
съответната услуга, включително необходимите
материално-технически разходи и всички
административни разходи за изпълнение на
задълженията на длъжностните лица с оглед на
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тяхната квалификация и разходвано работно
време.
(2) Административните разходи по ал. 1 не
могат да надвишават 20 на сто от размера на
таксата.
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тяхната квалификация и разходвано работно
време.
(2) Административните разходи по ал. 1 не
могат да надвишават 20 на сто от размера на
таксата.

Чл. 117. В тримесечен срок от датата на
придобиването на куче собственикът подава
декларация в общината по постоянния му
адрес/седалище.

Чл. 117. (1) В тримесечен срок от датата на
придобиването на куче собственикът подава
декларация в общината по постоянния му
адрес/седалище.
нова: (2) Декларацията по ал. 1 не се подава, в
случай че в тримесечния срок по ал. 1,
собственикът е изпълнил изискванията на чл.
174, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и на кучето е
издаден паспорт, с отбелязване за извършена
ваксинация и обезпаразитяване.

Чл. 118. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31
март на съответната година или в едномесечен
срок от датата на придобиване на кучето, когато
то е придобито след 31 март. За кучета,
придобити през текущата година, таксата се
дължи в размер една дванадесета от годишния й
размер за всеки месец до края на годината,
включително за месеца на придобиването.

Чл. 118. (1) Таксата се определя от служител на
общинската администрация, въз основа на
подадената декларация по чл. 117, ал. 1, а в
случаите по ал. 2 - въз основа на данни
постъпили по реда на чл. 174, ал. 4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност. Размерът на
дължимата такса се съобщава на собственика на
кучето най – малко 14 дни преди изтичане на
сроковете по ал. 2.(1) Таксата се заплаща
ежегодно до 31 март на съответната година или
в едномесечен срок от датата на придобиване на
кучето, когато то е придобито след 31 март. За
кучета, придобити през текущата година,
таксата се дължи в размер една дванадесета от
годишния й размер за всеки месец до края на
годината, включително за месеца на
придобиването.

(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на
съответната година или в едномесечен срок от
датата на придобиване на кучето, когато то е
придобито след 31 март. За кучета, придобити
през текущата година, таксата се дължи в
размер една дванадесета от годишния й размер
за всеки месец до края на годината,
включително за месеца на придобиването.

(12) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на
съответната година или в едномесечен срок от
датата на придобиване на кучето, когато то е
придобито след 31 март. За кучета, придобити
през текущата година, таксата се дължи в
размер една дванадесета от годишния й размер
за всеки месец до края на годината,
включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се
използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.

(23) Приходите от събраните такси по ал. 1 се
използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл. 129. (1) За неизпълнение на задълженията по
чл. 5а, ал. 1 и 2 виновното длъжностно лице се
наказва с глоба от 500 до 2500 лв.

Чл. 129. (1) За неизпълнение на задълженията по
чл. 5, чл. 5а и чл. 9, ал. 3задълженията по чл. 5а,
ал. 1 и 2 виновното длъжностно лице се наказва
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с глоба от 500 до 2500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в
размер от 1000 до 5000 лв. Повторно е
нарушението, извършено в едногодишен срок от
влизането в сила на наказателното
постановление, с което лицето е било наказано
за същото по вид нарушение.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по
ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени от
министъра на финансите длъжностни лица, а
наказателните постановления се издават от
министъра на финансите.
(4) Установяването на нарушенията, 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. "Предприятия" са лицата по смисъла на
Закона за счетоводството.
2. "Основно жилище" е имотът, който служи за
задоволяване на жилищните нужди на
гражданина и членовете на неговото семейство
през преобладаващата част от годината.
3. "Семейство" са съпрузите, както и
ненавършилите пълнолетие техни деца, които
не са в брак.
4. (отм.).
5. "Пазарна стойност" е цената без начислените
данъци и такси, която би била платена при
същите условия за подобен недвижим имот или
друга вещ между лица, които не са свързани. В
пазарната стойност не се включва сумата на
отстъпката или намалението.
6. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1,
т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
7. "Битови отпадъци" са тези, които се
получават в резултат на жизнената дейност на
хората по домовете, дворните места, в
административните, социалните и други
обществени сгради. Към тях се приравняват и
отпадъците от търговските обекти,
занаятчийските дейности, предприятията,
обектите за отдих и забавление, когато нямат
характер на опасни отпадъци и в същото време
тяхното количество или състав няма да попречи
на третирането им съвместно с битовите.
8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които
поради своите размери или тегло не могат да се
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поставят в съдовете за събиране на битови
отпадъци или създават затруднения при
товаренето им.
9. "Съдове за събиране на битови отпадъци" са
контейнери, кофи, кошчета на обществени
места, в които се изхвърлят битови отпадъци,
както и полиетиленови чувалчета за разделно
събиране.
10. "Редовни автобусни линии" са превозите,
които се извършват по определен маршрут и
разписание.
11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с
изключение на:
а) добавката за чужда помощ на лицата с
намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане над 90 на сто с определена чужда
помощ;
б) сумите, които лицата, настанени в
специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, получават като
възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
в) помощите, определени с акт на Министерския
съвет;
г) даренията с хуманитарна цел, направени на
лицата, ползващи социални услуги по смисъла
на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на
Закона за социално подпомагане;
д) еднократно изплащаните допълнителни суми
към пенсиите по решение на Министерския
съвет.
12. "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал.
3 е застроеният двор (определеното допустимо
застрояване), като не се включва застроената
площ. В случаите, в които такъв не е определен
по изисквания от закона ред, застроената площ
и прилежащият терен са равни на 10 на сто от
площта на имота.
13. (отм.).
14. (отм.).
15. "Пълните разходи" включват всички разходи
на общината по предоставяне на услугата,
включително съответните разходи: за работни
заплати и осигуровки на персонала; материални,
режийни, консултантски; за управление и
контрол; по събиране на таксите и други, имащи
отношение към формирането на размера на
таксата, определени конкретно от общинския
съвет.
16. "Основа" е показател, на базата на който се
разпределят разходите за сметка на таксата за
битови отпадъци от одобрената план-сметка към
задължените лица. За целите на определяне на
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таксата за битови отпадъци мерната единица за
основата количество битови отпадъци е
килограм или литър.
17. "Отчетна стойност" е стойността при
счетоводното завеждане на актива или
обезценената/преоценената стойност на актива,
когато е извършена оценка след първоначалното
му счетоводно завеждане.
18. (отм).
19. "Застрахователна стойност" на превозно
средство е пазарната цена, срещу която вместо
застрахованото имущество може да се купи
друго от същия вид и качество към момента на
издаване на удостоверението за
застрахователната стойност на вещта.
20. "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33,
ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата
стойност на активите и балансовата стойност на
пасивите на предприятието.
21. "Поземлени имоти" са тези по смисъла на §
5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията.
22. (отм.).
23. "Оборот" за целите на облагането с патентен
данък е сумата от всички реализирани през
годината продажби (на продукция, стоки,
услуги и други продажби) от стопанска дейност,
намалена с данъка върху добавената стойност
и/или с акцизите в случаите, когато лицата са
били регистрирани по Закона за данък върху
добавената стойност и/или имат задължение за
начисляване на акциз по Закона за акцизите и
данъчните складове.
24. "Обект" за целите на облагането с патентен
данък е всяко място, помещение и/или
съоръжение, включително на открито, където се
извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:
а) местата за настаняване;
б) заведенията за хранене и развлечения;
в) магазините, сергиите, масите на пазари,
тротоари и улични платна;
г) ателиетата, работилниците и други
помещения, независимо от това дали те служат
и за други цели, или са част от недвижим имот.
25. "Работно място" е приспособена част от
обекта, оборудвана за извършване на определен
вид дейност или услуга от едно лице.
26. "Развлекателни игрални автомати" са
игрални автомати без печалба, предназначени за
развлечение и отдих, при които срещу цената на
една игра се получава определено време за
ползване или за игра на автомата.

Предложение за промяна
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27. "Места за настаняване" са съответните
туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от
Закона за туризма.
28. "Нетна търговска площ" е площта в
съответния търговски обект, в т. ч. щандовете,
която е достъпна за купувачите.
29. "Заведения за хранене и развлечения" са
съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2,
т. 2 от Закона за туризма.
30. "Бюфет, павилион, каравана" са питейни
заведения, предлагащи ограничен асортимент
предимно готови стоки, студени и топли
закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли
и безалкохолни напитки и ограничен
асортимент алкохолни напитки.
31. "Съоръжение" във връзка с прилагането на т.
35 от приложение № 4 е всеки отделен уред
(машина), който се използва пряко в дейността
(перална машина, гладачна преса, сушилна
машина и други).
32. "Специализирани институции за
предоставяне на социални услуги" са тези по
смисъла на Закона за социално подпомагане.
33. "Домове за медико-социални грижи за деца"
са тези по смисъла на Закона за лечебните
заведения.
34. "Нощувки" са нощувките в местата за
настаняване по смисъла на Закона за туризма.
35. "Електрически автомобили" са леки
автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от
допълнителните разпоредби на Закона за
движението по пътищата, които използват
двигател с изцяло електрическо захранване и не
притежават двигател с вътрешно горене.
36. "Молитвен дом или храм" е понятие по
смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните
разпоредби на Закона за вероизповеданията.
37. "Манастир" е понятие по смисъла на § 1, т. 7
от допълнителните разпоредби на Закона за
вероизповеданията.
38. "Таксиметров превоз на пътници" е понятие
по смисъла на Закона за автомобилните превози.
39. "Масово разпространени отпадъци" са
отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 от
допълнителните разпоредби на Закона за
управление на отпадъците.
40. "Притежател на отпадъци" е понятие по
смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на
отпадъците.
41. "Причинител на отпадъци" е понятие по
смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните
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разпоредби на Закона за управление на
отпадъците.
42. "Събиране на битови отпадъци" е понятие по
смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на
отпадъците.
43. "Транспортиране на битови отпадъци" е
понятие по смисъла на § 1, т. 43 от
допълнителните разпоредби на Закона за
управление на отпадъците.
44. "Третиране на отпадъци" са дейностите по
смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на
отпадъците.
45. "Ползватели на услугата в имота" са:
а) за граждани – собственици, и/или лица с
учредено вещно право на ползване и/или
наематели и/или лица с настоящ адрес в
недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла
на Закона за управление на етажната
собственост, и/или лица, които пребивават в
имота на друго основание;
б) за предприятия – собственици, и/или лица с
учредено вещно право на ползване, и/или
концесионери, и/или наематели, и/или лица, на
които имотите са предоставени за управление,
и/или заети и наети от предприятията лица,
и/или лица, които пребивават в имота на друго
основание.
46. "Дейността по третиране на битовите
отпадъци – част от услугата по чл. 62, т. 2" за
целите на чл. 71 включва само дейността по
третиране на битови отпадъци, необхванати в
управление на масово разпространените
отпадъци, от всички дейности, посочени в чл.
66, ал. 1, т. 2 и включени в услугата по чл. 62, т.
2.

Предложение за промяна

нови: 47. Понятието „Централен администратор
на данни“ по смисъла на този закон има
значението, определено в Закона за
електронното управление.
48. Понятията „Административна услуга“
„Организация, предоставяща обществени
услуги“ и „Лице, упражняващо публични
функции“ по смисъла на този закон имат
значението, определено в
Административнопроцесуалния кодекс.
49. Понятието „Самостоятелен обект в сграда“
има значението, определено в Закона за
кадастъра и имотния регистър.
Приложение № 2:

Приложение № 2:
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Чл. 3. (1) Данъчната оценка се определя от
служителите на общинската администрация по
местонахождение на имота в 5-дневен срок от
подаване на искане по образец.
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Чл. 3. (1) Размерът на данъчната оценка се
удостоверява от служителите на общинската
администрация по местонахождение на имота в
деня на подаване на искане по образец,
утвърден с наредбата по чл. 9, ал. 1.(1)
Данъчната оценка се определя от служителите
на общинската администрация по
местонахождение на имота в 5-дневен срок от
подаване на искане по образец.

(2) Удостоверение за данъчна оценка се издава
за целите на облагането с данък върху
наследствата и данък при придобиване на
имущества, за определяне на държавните и
нотариалните такси в производствата по
Гражданския процесуален кодекс и в други
предвидени от закона случаи.

(2) Удостоверение за данъчна оценка се издава в
предвидените от закон случаи. Определянето на
държавните и нотариалните такси в
производствата по Гражданския процесуален
кодекс, които имат за база размера на данъчната
оценка, се извършва от съответния орган или
нотариус съобразно данни за нейния размер,
установен по реда на чл. 28а от този закон.(2)
Удостоверение за данъчна оценка се издава за
целите на облагането с данък върху
наследствата и данък при придобиване на
имущества, за определяне на държавните и
нотариалните такси в производствата по
Гражданския процесуален кодекс и в други
предвидени от закона случаи.

(3) Когато не е подадена декларация за облагане
на имота с данък върху недвижимите имоти или
са настъпили промени в декларираните
характеристики, с искането се подава и
декларация по образец. Когато се иска издаване
на удостоверение за данъчна оценка на
незавършено строителство, към искането се
прилага констативен протокол на общинската
(районната) администрация, удостоверяващ
степента на завършеност на строежа, издаден не
по-рано от 3 месеца преди датата на искането.

(3) Когато не е подадена декларация за облагане
на имота с данък върху недвижимите имоти или
са настъпили промени в декларираните
характеристики, с искането се подава и
съответната декларация по този
закондекларация по образец. В тези случаи
срокът за издаването на данъчната оценка е
денят след изтичане на срока по чл. 18, ал.
1.Когато се иска издаване на удостоверение за
данъчна оценка на незавършено строителство,
към искането се прилага констативен протокол
на общинската (районната) администрация,
удостоверяващ степента на завършеност на
строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди
датата на искането.

(4) Издадените до 30 юни на текущата година
удостоверения за данъчна оценка на основание
чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс са валидни до тази дата, а
издадените след тази дата - до края на текущата
година. Когато данъчните задължения за имота
са платени за цялата година и това
обстоятелство е вписано в удостоверението, то е
валидно до края на текущата година независимо
от датата на издаването му. Удостоверенията за
данъчна оценка на незастроени земеделски земи
са валидни до края на текущата година.

няма промени(4) отм.
Издадените до 30 юни на текущата година
удостоверения за данъчна оценка на основание
чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс са валидни до тази дата, а
издадените след тази дата - до края на текущата
година. Когато данъчните задължения за имота
са платени за цялата година и това
обстоятелство е вписано в удостоверението, то е
валидно до края на текущата година независимо
от датата на издаването му. Удостоверенията за
данъчна оценка на незастроени земеделски земи
са валидни до края на текущата година.
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Чл. 25. (1) Във финансовите отчети се посочват:
1. наименованието на предприятието, правната
му форма, седалище и адрес на управление,
както и информация, ако предприятието е
прекратено;
2. регистърът, в който предприятието е вписано,
и регистрационният му номер от този регистър;
3. друга информация, изисквана от този или
друг закон и приложимите счетоводни
стандарти.
(2) Финансовите отчети се подписват от:
1. ръководителя на предприятието;
2. физическото лице, което е съставило
финансовия отчет, или от представляващия
и/или управляващия счетоводното предприятие,
когато финансовият отчет е съставен от
счетоводно предприятие.

няма промени

(3) Във финансовите отчети се посочват имената
на лицата по ал. 2. Печат на предприятието и
печат на счетоводното предприятие се поставя
само ако това се изисква от друг закон.

(3) Във финансовите отчети се посочват имената
на лицата по ал. 2. Печат на предприятието и
печат на счетоводното предприятие се поставя,
само ако това се изисква от друг, специален
закон.(3) Във финансовите отчети се посочват
имената на лицата по ал. 2. Печат на
предприятието и печат на счетоводното
предприятие се поставя само ако това се изисква
от друг закон.

(4) В случаите, когато финансовите отчети
подлежат на независим финансов одит,
подписите и печатите на лицата, извършили
независимия финансов одит на финансовия
отчет, се поставят съгласно изискванията на
Закона за независимия финансов одит.
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Чл. 2. (1) Граждани, имащи право на
компенсация по този закон, са тези, които
отговарят едновременно на следните условия:
1. не притежават в страната и в чужбина
жилищни имоти или вили, годни за постоянно
обитаване, или ако притежават такива, то
тяхната стойност по приложение № 2 от Закона
за местните данъци и такси заедно със
стойността на имуществото по т. 4 не надхвърля
60 000 лв.;
2. картотекирани са в общините по реда на
Закона за наемните отношения с жилищни
нужди по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за
разпределяне и продажба на жилища и в
Министерството на вътрешните работи - по
ведомствената наредба за разпределяне и
продажба на жилища;
3. не са прехвърляли жилищни имоти на други
лица след 1 януари 1981 г. с изключение на
освобождаване или ликвидиране на
съсобственост;
4. не притежават имущество на обща стойност,
по-голяма от 60 000 лв. в налични парични
средства по влогове, акции, дивиденти,
произведения на изкуството, нумизматика,
филателия, моторни превозни средства,
селскостопански земи, фабрики, магазини,
ателиета и други основни и оборотни фондове и
средства по цени, определени по ред и условия,
установени от правилника за прилагане на
закона.
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(2) Условията по точки 1, 3 и 4 на ал. 1 се
доказват с декларации от гражданите, а по т. 2
на ал. 1 - с удостоверение от съответната
община.

(2) Условията по точки 1, 3 и 4 на ал. 1 се
доказват с декларациядекларации от
гражданите, а по т. 2 на ал. 1 - се проверяват
служебнос удостоверение от съответната
община.

(3) (отм.).

няма промени
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Чл. 17. (1) Комисията води публични
електронни регистри за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство,
разпространение и сервиз и по внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване;
3. издадените, продължените, предсрочно
прекратените, отказаните и отнетите лицензи за
организиране на хазартните игри и за
извършване на дейностите по този закон;
4. утвърденото игрално оборудване.

Чл. 17. (1) Комисията води публични
електронни регистри, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство,
разпространение и сервиз и по внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване;
3. издадените, продължените, предсрочно
прекратените, отказаните и отнетите лицензи за
организиране на хазартните игри и за
извършване на дейностите по този закон;
4. утвърденото игрално оборудване.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства,
условията и редът за водене и поддържане на
регистрите по ал. 1, както и предоставяните
електронни услуги се определят с наредба,
издадена от министъра на финансите.
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нова: (3) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичните електронни регистри или
на които са необходими данни, налични в
публичните електронни регистри, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 42. (1) Хазартните игри се организират с
утвърдено от Комисията игрално оборудване,
произведено от местно или чуждестранно лице производител, което има издаден лиценз по този
закон.
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(2) Редът и начинът за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8,
изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер, както и редът за
извършване на проверки се определят с наредба
на Министерския съвет по предложение на
Комисията.

(2) Изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуерРедът и начинът
за включване на лабораториите в списъка по чл.
22, ал. 1, т. 8, изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер, както и
редът за извършване на проверки се определят с
наредба на Министерския съвет по предложение
на Комисията.
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(3) Не се допуска експлоатация в страната на
игрално оборудване за хазартни игри от тип и
модификация, които не са утвърдени от
Комисията.
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нов: Чл. 40а. (1) За включване в списъка по чл.
22, т. 8 лабораториите, които извършват
изпитвания на типове, версии и модификации на
игрално оборудване и игрален софтуер на
комуникационно оборудване, трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да притежават валиден сертификат за
акредитация съгласно ISO/IEC 17025 за
изпитване на игрално оборудване и/или игрален
софтуер на комуникационно оборудване;
2. да са от Република България, друга държава членка на Европейския съюз, страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария;
3. да не са „свързани лица“ по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския
закон (ТЗ) с производители, вносители,
разпространители, осигуряващи сервизна
поддръжка на игрално оборудване и/или
игрален софтуер на комуникационно
оборудване, и с организатори на хазартни игри.
(2) ДКХ включва в списъка Българския
институт по метрология.
(3) За включване на лаборатория в списъка се
подава заявление до ДКХ. В заявлението
задължително се посочва обхватът на
изпитванията, който може да бъде:
1. на игрално оборудване;
2. на игрален софтуер на комуникационно
оборудване;
3. на игрално оборудване и игрален софтуер на
комуникационно оборудване.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. ЕИК или документ за регистрация на
юридическото лице, в който се съдържат данни
за неговия законен представител, седалище и
адрес на управление;
2. сертификат по ISO/IEC 17025 за изпитване на
игрално оборудване и/или игрален софтуер на
комуникационно оборудване;
3. декларация от лицето, което е законен
представител на лабораторията, че
представляваното от него юридическо лице не е
свързано лице по смисъла на § 1 ДР на ТЗ с
производители, вносители, разпространители,
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осигуряващи сервизна поддръжка на игрално
оборудване и/или игрален софтуер на
комуникационно оборудване, и с организатори
на хазартни игри;
4. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите, когато плащането
не е извършено по електронен път;
(5) Държавната комисия по хазарта разглежда
заявлението и приложените документи и се
произнася с решение за включване, съответно
отказ за включване, на лабораторията в списъка,
в 14 – дневен срок от подаване на заявлението.
(6) Лабораториите, включени в списъка,
уведомяват ДКХ за всички промени в
обстоятелствата по ал. 3, като прилагат и
актуални документи по чл. 4, удостоверяващи
промяната.
(7) Когато лаборатория, включена в списъка,
престане да отговаря на изискванията по ал. 3,
ДКХ изключва лабораторията от списъка по
предложение на председателя на комисията.
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