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:
…………………………………………
§ 44. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп., бр.
21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от
2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) в ал. 1 думите „ след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от
комисията“ се заменят с „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, след като
извърши служебна проверка за издаден лиценз в публичния регистър, поддържан от
Комисията за финансов надзор“;
б) в ал. 2 думите „й бъде представено съответното разрешение за организиране и
управление на договорен фонд, издадено от комисията“ се заменят с „извърши служебна
проверка за издадено разрешение за организиране и управление на договорен фонд в
публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов надзор“;
2. В чл. 93, ал. 6 т. 1 се изменя така:
„ 1. по т. 1 - с документ, удостоверяващ професионаления опит и номер, дата и
издател на диплома за придобито в Република България образование или номер, дата и
издател на документ за признаване на придобито в чужбина образование, а ако
образованието е придобито в чужбина и не е признато в Република България се прилага
документ за придобиването му;“.
3. В чл. 99, ал. 1 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел“ и думите „й бъде представен издаденият от
комисията лиценз“ е заменят с „извърши служебна проверка за издаден лиценз в
публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов надзор“.
§ 45. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр.
59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 95 от 2016 г., бр. 95 и 103 от 2017 г. и бр.15 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 8 ал. 4 думите „диплома за завършено образование“ се заменят с „ в която
се посочват и номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиването му“ .
2. В чл. 11, ал. 1 т. 1 се отменя.
……………………………………………..
§ 76. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм.
и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56,
59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр.
43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от
2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г., бр. 57 от 2017 г.; бр. 62, 92, 95
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и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12 и 17 от 2019 г.) се правят
следните допълнения:
1.
В чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 35:
„т. 35. упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4 от Закона за
администрацията.”;
2. В чл. 30:
а) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Регистрите по ал. 1, в които се вписват издадените лицензи, удостоверения за
регистрация и разрешения по лицензионен, регистрационен или разрешителен режим се
водят 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 публичните регистри по ал. 1 или
на които са необходими данни, налични в публичните регистри 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.“
3. В приложението към чл. 27, ал. 1 „Такси, събирани от Комисията за финансов
надзор“, Раздел ІV „Ред и начин за плащане на таксите“ т. IX се изменя така:
„IX. Дължимите такси се заплащат в брой, по електронен път или се превеждат по
банков път по сметката на Комисията за финансов надзор в Българската народна банка Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с документ за
платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път. За дата на плащане
на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на
Комисията за финансов надзор.“
……………………………………….
§ 110. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г., изм., бр. 24 и 98 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26:
а) в ал. 1 след „търговския регистър” се добавя „и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел”;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Преди вписването 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, който се поддържа от Комисията за
финансов надзор, съгласно Закона за Комисията за финансов надзор.”.
2. В чл. 164, ал. 1 думите „след като й е представен лицензът, издаден от
комисията” се заменят със „след като извърши служебна проверка за издадения на
дружеството лиценз в публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов
надзор.”;
3. В чл. 213, ал. 2 думите „след като й бъде представен издаденият от комисията
лиценз” заменят с „след като извърши служебна проверка за издадения на дружеството
лиценз в публичния регистър, поддържан от Комисията за финансов надзор.”.
4. Чл. 287 ал. 1 се изменя така:
„(1) С назначаването на квестор всички правомощия на надзорния и на
управителния съвет, съответно на съвета на директорите на лицето по чл. 285, ал. 1, се
преустановяват, с изключение на правото им да обжалват решението, включително и
решението за отнемане на лиценза, в съда. Преустановените правомощия се упражняват
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от квестора, доколкото в акта на назначаването му не са предвидени ограничения.
Квесторът взема всички необходими мерки за защита на интересите на инвеститорите.”
……………………………………
§160. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат в 6месечен 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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