ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 42 и 77 от 2018 г.)
……………………………………………
Преходни и заключителни разпоредби:
…………………………………………..
§ 20. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. и
доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и
105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., 42, 80 и 109 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от
2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50,
60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр.
14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62, 80 и
105 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 2, ал. 5 се създава т. 8:
„8. приема заявления за административни услуги и за издаване на лицензи,
разрешения и удостоверения, в предвидените от закона и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му, като осигурява приемането им и чрез териториалните си
звена.“
2.
В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Превозвачите 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.“
3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
образование, квалификация и/или материална обезпеченост при издаването на
лицензии, извършването на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения,
подаване на уведомления, както и при предоставяне на административни услуги по
реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят
не предоставя документи, като посочва в заявленията до компетентния орган
идентификационни данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
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;
4. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(2) Заявленията за издаване на лицензии и извършване на регистрации, издаване
на разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и за предоставяне на
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административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“
4.
В чл. 7:
а) в ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „в срок до 15
календарни дни от подаване на заявление.“
б) създава се нова ал. 3:
„(3) За издаване на лиценз се подава заявление по образец до министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“. При констатиране на нередовност и/или когато е
необходима допълнителна информация, Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ уведомява писмено заявителя и предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняване на нередовността и/или за представяне на допълнителната информация.“
в) досегашните ал. 3 – 7 стават съответно ал. 4 – 8;
г) в досегашната ал. 6, изречение второ думите „в наредбата по ал. 3“ се
заместват с „в наредбата по ал. 4“;
д) създава се ал. 9:
„(9) Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията създава и поддържа публичен регистър на издадените по ал. 1 лицензи,
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 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.“
5.
В чл. 7в:
а) в ал. 2 след думата „води“ се добавя „публичен електронен“ и след думата
„регистър“ се добавя „при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол“;
б) създава се ал. 9:
„(9) 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, 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. В чл. 12:
а) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол“.
б) създава се ал. 9:
„(9) 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 обстоятелствата и данните 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 регистъра обстоятелства и данни.“
6.
В чл. 14а, ал. 4:
а) досегашният текст става изречение първо
б) създава се изречение второ: „При констатиране на нередовност и/или когато е
необходима допълнителна информация, Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ уведомява писмено заявителя и предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняване на нередовността и/или за представяне на допълнителната информация.“
7.
В чл. 89а, ал. 4, т. 5 думите „документ за“ се заменят със „списък с номер,
дата и издател на диплома за придобито“.
8.
В чл. 89г:
а) основният текст става ал. 1, като се поставя запетая и се добавя „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол“.
б) създава се ал. 2:
„(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 56:
„56. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
………………………………………..
§ 41. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.,
изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34
и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от
2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009
г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г., бр.
58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1.
Създава се нов чл. 9:
„Чл. 9. Въздушните превозвачи са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с пътниците и товародателите, 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.“
2. В чл. 16е:
а) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за образование,
квалификация и/или материална обезпеченост при издаването на актовете по ал. 1,
както и при предоставяне на административни услуги по реда на този закон и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя
документи, като посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни
данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
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1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
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;
4. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(3) Заявленията по ал. 1 и исканията за предоставяне на административни услуги
по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му могат да
се подават на хартиен носител или по електронен път.“
б) досегашните ал. 2 – 7 стават съответно ал. 4 – 9;
в) в ал. 4:
аа) създава ново изречение първо:
„При непълноти или нередовности на заявлението, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ в 7 дневен срок от подаването на
заявлението, писмено уведомява заявителя и му предоставя срок от 10 работни дни за
отстраняването на непълнотите или нередовностите.“
бб) досегашният текст става изречение второ.
3.
Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б (1) За издадените лицензи за техническо обслужване и ремонт на
авиационна техника Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
води и поддържа публичен регистър при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в 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.“
4.
В чл. 48г се създават ал. 3 и 4:
„(3) За издадените лицензи по ал. 1 Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ води и поддържа публичен регистър при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
5.
В чл. 48д се създават ал. 23 и 24:
„(23) За издадените лицензи по ал. 1 Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ води и поддържа публичен регистър при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
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(24) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6.
В чл. 64а се създават ал. 10 и 11:
„(10) За издадените лицензи по ал. 5 Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ води и поддържа публичен регистър при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.
(11) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър 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.“
7.
В чл. 119е:
а) в ал. 2 точки 2, 3 и 5 се изменят така:
„2. разполага с ръководство за дейността, което е одобрено от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
3. разполага с ръководен персонал и персонал с квалификация и опит,
необходими за извършване на дейността, който отговаря на изискванията,
регламентирани в наредбата по ал. 4“;
5. има въведена система за управление на качество, с ръководител по качеството,
одобрен от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“.
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение по ал. 1,
подават заявление до главния директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“, което съдържа:
1. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния
окръжен съд. Дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или
в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
представят документ за актуална регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната държава;
2. документ, съдържащ организационната структура с функционалните
взаимодействия и правата и задълженията на назначените длъжностни лица, които
отговарят за функциите, свързани с безопасността, качеството, сигурността, финансите
и човешките ресурси;
3. списък, съдържащ квалификацията и опита на ръководния персонал и на
персонала, ангажиран с изпълнение на дейността;
4. документ, който описва системата за управление на безопасността, която е
част от системата за качеството;
5. документи, удостоверяващи въведената система за управление на качеството;
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6. документ за платена такса за издаване на удостоверение, когато плащането не
е извършено по електронен път.“
в) досегашните ал. 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7, като в досегашната ал. 4
думите „в наредбата по ал. 3“ се заменят с „в наредбата по ал. 4“.
8. В § 3 от допълнителните разпоредби се създава нова т. 72:
„72. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
………………………………………….
§ 43. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм. и
доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от
2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г.,
бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от
2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г., бр. 20, 47, 53, 54, 60 и 75
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и
102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г.,
бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13 и 17 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1.
Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
образование, квалификация, наличие на актове за регулиране на дейност, сделка или
действие, издадени от други органи и /или материална обезпеченост при извършването
на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения, подаване на уведомления,
както и при предоставяне на административни услуги по реда на този закон и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят не предоставя
документи, като посочва в заявленията до компетентния орган идентификационни
данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на документ за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“;
4. 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;
5. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
(2) Заявленията за извършване на лицензии и регистрации, издаване на
разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“
2.
В чл. 100:
а) в ал. 1 думата „носи“ се заменя с думите „разполага с“
б) в ал. 1 т. 4 се отменя;
в) създава се ал. 5:
„(5) При проверка от контролните органи водачът удостоверява самоличността
си с представяне на личен документ по Закона за българските лични документи. При
осъществяване на контролните си правомощия в хода на проверката, контролните
органи извършват служебна проверка за наличие на: издадено свидетелство за
управление, контролен талон, свидетелство за регистрация на превозно средство,
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сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите,
преминат периодичен преглед и други документи, издадени от компетентните по този
закон органи, свързани с движението на пътните превозните средства.“
3.
В чл. 143 ал. 9 се изменя така:
„(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно
средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при
уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни
средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при определяне на
тотална щета на моторно превозно средство от застраховател, за което е подадено
уведомление от застраховател по чл. 390 от Кодекса на застраховането или са
постъпили данни в регистрите на Информационния център на Гаранционния фонд, при
уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, както и при установяване, че
пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден
идентификационен номер. При служебно прекратяване на регистрацията на
регистрирано превозно средство
компетентните органи незабавно уведомяват
застрахователя, като посочват че прекратяването на регистрацията е поради
настъпилата тотална щета.“
4.
В чл. 148в:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„(2) Удостоверението за регистрация се издава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице след
подаване на писмено заявление, което съдържа:“
бб) т. 3 се отменя;
вв) в т. 4 думите „заверено копие на удостоверение“ се заменят с „номер и дата
на удостоверение“;
гг) т. 5 се изменя така:
„5. в случаите, когато лицето няма да използва само собствени автомобили декларация, че лицето има право да използва автомобилите за извършване на пътна
помощ, за срок не по-малко от една година;“
дд) в т. 6 думите „документ, удостоверяващ правата“ се заменят с „номер и дата
на документ, удостоверяващ правата“;
ее) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Регистърът на лицата, извършващи пътна помощ, е публичен и се води от
Агенция „Пътна инфраструктура“ при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.“
в) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 5 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.“
5.
В чл. 153в, ал. 3 думите „дава срок“ се заменят с „предоставя срок от 10
работни дни“
6.
В чл. 153г:
а) в ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията създава и поддържа публичен регистър на лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1,
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при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, в който се вписват:“
б) създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър 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.“
7.
В чл. 157, ал. 6, изречение второ думите „един месец“ се заменят с „шест
месеца“.
8.
В чл. 183, ал. 1 т. 1 и т. 2 се отменят.
9.
Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§3. По всички проекти, свързани с организиране на движението по пътищата,
съответните служби на Министерството на вътрешните работи са длъжни в срок от 7
дни от постъпване на искане на друг орган или на заинтересувано лице да дадат
писмено становище. При непроизнасяне в посочения срок е налице мълчаливо съгласие
за положително становище по подаденото искане“.
……………………………………….
§ 56. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. и
доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62,
92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр.
15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г. и
бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 20 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 7:
а) в ал. 3 се създава точка 4:
„4. Регистър на лицензите за извършване на железопътни превози на пътници
и/или товари;
5. Регистър на лицата, регистрирани за обучение за консултанти по
безопасност.“;
б) създават се алинея 6 и 7:
„(6) Регистрите по ал. 2 и ал. 3 се водят по реда на при спазване 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 регистрите по ал. 2 и ал. 3 или на
които са необходими данни, налични в регистрите, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистрите обстоятелства и данни.
2.
Създава се чл. 8в:
„Чл. 8в (1) За удостоверяване на въведените нормативни изисквания за
образование, квалификация, наличие на актове за регулиране на дейност, сделка или
действие, издадени от други органи и /или материална обезпеченост при издаването на
лицензии, извършването на регистрации, издаване на разрешения и удостоверения,
подаване на уведомления, както и при предоставяне на административни услуги по
реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заявителят
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не предоставя документи, като посочва в заявленията до компетентния орган
идентификационни данни и декларира съответните обстоятелства, както следва:
1. номер, дата и издател на диплома за придобито образование в Република
България или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина
образование;
2. номер, дата и издател на удостоверение за придобита квалификация;
3. номер и дата на документ за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“;
4. 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“;
5. декларация, че заявителят разполага с право да ползва даден обект, в която се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
6. декларация за тежести върху имуществото;
(2) Заявленията за извършване на лицензии и регистрации, издаване на
разрешения и удостоверения, подаване на уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му могат да се подават на хартиен носител или по електронен път.“.
3.
В чл. 48а се създава ал. 5:
„(5) Железопътните превозвачи са длъжни, при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с пътниците, изпращачите и получателите
на товари, 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.“
4.
Създава се чл. 144:
„Чл. 144 За нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове,
издадени въз основа на него, за които не е предвидено друго наказание, се налага
наказание глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв.“
5.
В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 54:
„54. Понятията „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла
на този закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“
……………………………..
§ 94. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр.
111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 гбр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г.,
бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от
2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012
г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г.
и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1.
В чл. 92 се създава 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 или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 4, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните 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 регистъра обстоятелства и данни“.
2.
Чл. 112б:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася
за разглеждане, приемане и одобряване в Изпълнителна агенция „Морска
администрация“. Към заявлението се прилагат документите, определени с наредбата по
чл. 112а, ал. 6 съгласно характера на инвестиционната инициатива. След получаване на
заявлението Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изисква по служебен път
от компетентните органи извършването на приложимите процедури по Закона за
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за
културното наследство и съгласуването на проекта на генерален план от
експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се
предвижда присъединяване.“;
б) в ал. 3 изречение първо след думите „дава срок“ се допълва „от 15 работни
дни“;
3.
В чл. 117 се създават ал. 5 - 8:
„(5) При констатиране на нередовности в заявлението за вписване в регистъра по
ал. 4 и/или при необходимост от представяне на допълнителна информация, на
заявителя се предоставя срок за отстраняване от 10 работни дни.
(6) Регистърът на пристанищните оператори по ал. 4 съдържа следните данни:
1. пореден номер и дата на вписване;
2. наименование на търговеца - пристанищен оператор, ЕИК или код по
БУЛСТАТ;
3. данни за собственика на пристанището - за пристанища за обществен
транспорт с регионално значение;
4. списък на пристанищата/терминалите и на пристанищните услуги, за които
операторът е получил достъп;
5. номер, дата на сключване, страни и срок на договора, въз основа на който
лицето е получило достъп до пазара на пристанищни услуги, когато достъпът е
предоставен с договор;
6. номер и дата на решението на Министерския съвет и срока на концесията,
когато достъпът е предоставен с концесия;
7. бележки относно промяна на данни в регистъра.
(7) Регистърът по ал. 4 се води при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
(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 или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 4, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни“.
3. В чл. 117б се създава ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5 се установяват служебно от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, за лицата регистрирани по българското
законодателство. Заявителите, регистрирани в друга държава - членка на Европейския
съюз, представят съответните документи за удостоверяване на изискванията, издадени
по реда на националното им законодателство“.
………………………….
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§ 115. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93
от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г.,
бр. 81 и 95 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1.
В чл. 20, ал. 1 се създава т. 11:
„11. при предоставянето на обществени и административни услуги и в
отношенията си с потребителите на пощенски услуги да извършва 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.”
2. В чл. 43:
а) в ал. 2:
аа) точки 1, 5 и 7 се отменят;
бб) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията изисква по служебен път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за
съответното лице“.
3.
В чл. 47, ал. 2в основния текст се заличават думите „от представените от
заявителя документи“.
4.
В чл. 47а, ал. 1 се заличават думите „с писмо с известие за доставяне
(обратна разписка)“.
5.
В чл. 48, ал. 6 думите „в 10-дневен срок“ се заменят с „в срок от 10
работни дни“.
6.
В чл. 48а, ал. 8 думите „в 10-дневен срок“ се заменят с „в срок от 10
работни дни“.
7.
В чл. 50:
а) в ал. 3 накрая се добавя „и се води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол“.
б) създава се алинея 4:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър или на
които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
8. В чл. 59:
а) в ал. 2 т. 1 се отменя;
б) в ал. 4 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок от 10 работни дни“;
в) в ал. 5 се създават изречения второ и трето: „Регистърът се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол, който се публикува на страницата на комисията в интернет.
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
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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.“;
г) в ал. 8 накрая на изречение второ се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”;
д) в ал. 9 думите „приложен документ за“ се заличават.
9. В чл. 100б, ал. 2 думите „чл. 20, ал. 1, т. 2, т. 7 и 8“ се заменят с „чл. 20, ал. 1,
т. 2, т. 7, 8 и т. 11 “.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 34:
„34. „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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