ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 42, 77 и 106 от 2018 г.,
бр.37 от 2019 г.)
……………………………………………
Преходни и заключителни разпоредби:
……………………………………………
§ 81. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и
95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52,
70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33,
59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51 и бр. 77
и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3а:
а) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол. Редът за
вписване и заличаване от регистъра и начините, чрез които Българска народна банка
удостоверява наличието на изискванията по ал. 2 и ал. 3, включително необходимите
документи и/или информация за удостоверяването им, се определят с наредбата по ал.
1.
(5) Българската народна банка установява служебно обстоятелствата по ал. 2, т.
1 – 4. Българската народна банка отказва вписване в регистъра, ако заявителят не
отговаря на изискванията за вписване или ако не са представени необходимите данни и
документи или представените съдържат противоречива или невярна информация.
б) създава се ал. 10:
„(10) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния 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 съответния регистър обстоятелства и
данни.”.
2. В чл. 15:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Издадените лицензи се вписват в публичен регистър, воден от БНБ.
Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 8:
„(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 5 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър 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
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съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в съответния регистър обстоятелства и
данни.”.
3. В чл. 29, ал. 2:
а) в изречение второ думите „е представено разрешение“ се заменят с „е
издадено разрешение“;
б) създава се изречение трето:
„В искането за издаване на разрешения по ал. 1 се посочват номер и дата на
разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, като БНБ прави служебна
проверка за наличието му.“ .
4. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Преди вписването на банка в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел Агенцията по вписванията извършва служебна
проверка за издадения на дружеството лиценз в публичния регистър по чл. 15, ал. 5,
поддържан от Българската народна банка. Вписването на промените по чл. 29, ал. 1 се
извършва след като бъде представено съответното разрешение на БНБ.“
5. В чл. 61 се създава изречение второ:
„Когато пред банка следва да се установят обстоятелства, вписани в
нормативно уреден публичен регистър или на банката са необходими данни, налични в
такъв регистър, банката е длъжна да приеме 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. Създава се чл. 61а:
„Чл. 61а. Банките са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с клиентите, да извършват
административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.”.
7. В чл. 79 се създава ал. 14:
„(14) Българската народна банка упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4
от Закона за администрацията.“
8. В § 1. от допълнителните разпоредби се създава т. 52:
„52. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“

§160. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§161. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с
разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
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