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:
………………………………………
§ 17. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 55 и 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от
2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006
г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 64, 77, 97, 100,
109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93,
95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45, 60, 77
и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104,
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79,
95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г. и бр.
7, 15, 16, 17, 30, 46, 53, 64, 77, 78, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 12 и 35 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40:
а) в ал. 3, изречение второ след думата „издава“ се добавя „мотивирано“;
б) в ал. 4 след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
2. В чл. 54г, ал. 4 след думите „спира с“ се добавя „мотивирано“.
3. В чл. 54е, ал. 4 след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
4. В чл. 54ж:
а) в ал. 1 след думите „възстановяват с“ се добавя „мотивирано“;
б) в ал. 3, изречение първо след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
5. В чл. 60, ал. 1 след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
6. В чл. 95, ал. 2 след думата „издаде“ се добавя „мотивирано“.
7. В чл. 98:
а) в ал. 1, изречение първо след думите „възстановяват с“ се добавя
„мотивирано“;
б) в ал. 2, изречение първо след думата „ издават“ се добавя „мотивирани“.
8. В чл. 110 :
а) в ал. 3, изречение първо след думата „издава“ се добавя „мотивирани“;
б) в ал. 7, изречение трето след думата „издава“ се добавя „мотивирани“.
9. В чл. 114:
а) в ал. 3, изречение първо след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
б) в ал. 4, изречение второ след думата „издава“ се добавя „мотивирано“.
10. В чл. 115, ал. 2, изречение второ след думата „издава“ се добавя
„мотивирано“.
11. В чл. 121д ал. 10:
а) в основния текст думите „към което прилагат следните документи“ се заменят
с „което съдържа“;
б) в т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България
образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в
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чужбина образование, а ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за придобиването му;“
в) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) 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“
12. В чл. 122а, ал. 1, т. 14 накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по електронен път”.
13. В чл. 122г накрая се поставя запетая и се добавя „като извършва служебна
проверка за издадения на дружеството лиценз в публичния регистър, поддържан от
Комисията за финансов надзор.”
14. В чл. 123з2 , ал. 1 се създава т. 5:
„5. при предоставянето на обществени и административни услуги и в
отношенията си с осигурените лица 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.”
15. В чл. 123н след думите „включително” се добавя „за предоставянето на
информация по чл. 123з – чл. 123з3 и“.
16. В чл. 145:
а) в т. 8 думите „справка за“ се заменят със „списък с данни за“;
б) в т. 11 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път”;
17. В чл. 218, ал. 2:
а) в т. 8 думите „справка за“ се заменя с „списък с данни за“;
б) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
18. В § 1, ал. 3 от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
„4. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
кодекс имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
………………………………………
§ 18. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 и 82 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 103 от
2017 г. и бр. 24 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 19 се създава 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 електронен регистър
по ал. 1 или на които са необходими данни, налични в публичния електронен регистър
по ал. 1, 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.“
2. В чл. 116 се създава ал. 4 и ал. 5:
„(4) За издадените разрешения по ал. 1 се води публичен регистър по чл. 113, ал.
1, т. 4 при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
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(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. 4 или
на които са необходими данни, налични в същия публичен 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.“
………………………………………
§ 68. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр.
18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр.
40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр.
60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр.
97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25г, ал. 1 :
а) точка 2 се изменя така:
„2. копие от документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3, извън случаите
когато документът е наличен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. 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“;
в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „в който се посочва 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
копие от документа за придобиването му“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. документи, удостоверяващи професионалния опит на лицето по чл. 25б, ал.
1, т. 2“;
д) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
б) в ал. 3 се добавя второ изречение:
„При непроизнасяне в срок е налице мълчаливо съгласие и съответната служба
по трудова медицина може да осъществява дейността си.“;
в) в ал. 6 накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя: „при
спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“;
г) създава се нова ал. 7:
(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 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.“;
д) досегашната ал. 7 става съответно ал. 8.
2. В чл. 25д, ал. 1 думите „документи, удостоверяващи промяната“ се заменят
със „съответните документи по чл. 25г, ал. 1“.
………………………………………
§ 95. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38
от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр.
10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от
2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г.,
бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г. и бр. 17 и 24 от
2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27а:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) За извършване на регистрацията по чл. 1 лицата подават заявление до
Агенцията по заетостта, което съдържа:
1. наименование, адрес, ЕГН или ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а за чуждестранните лица –
аналогични данни;
2. списък на лицата по ал. 1, т. 6, който съдържа 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 и данни за трудов стаж в
областта на морския транспорт, когато ще осъществяват посредническа дейност по
наемане на моряци. Ако образованието е придобито в чужбина и не е признато в
Република България, както и ако трудовия стаж е придобит извън Република България,
се прилагат копия от съответните документи за придобиване;
3. лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта
съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, прилагат към заявлението:
а) документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона
за насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по
регистрация;
б) документи, удостоверяващи правото на лицата да предоставят посреднически
услуги по заетостта, издадени от държава - членка на Европейския съюз, или от друга
държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от
Конфедерация Швейцария;“
в) досегашната ал. 3 става съответно ал. 4
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и думите „ал. 1, т. 1 - 5” се заместват с „ал. 1, т. 1
- 6“;
д) създава се ал. 6:
„(6) Заявлението по ал. 3 може да се подаде и чрез Регионалните служби по
заетостта”;
2. В чл. 28, ал. 5 се добавят второ и трето изречения:
„Регистърът е публичен и се води 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
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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. В чл.74ж:
а) в ал. 1 след думите „Приложение № 1“ се поставя запетая и се добавя „което
може да се подаде и чрез Регионалните служби по заетостта“;
б) в ал. 4 думите „по чл. 74е, ал.2, т.1, 2, 3, 5 и 6“ се заменят с „по чл. 74е, ал.2,
т.1.6“.
4. В чл. 74л:
а) в ал. 1 се добавя изречение второ:
„Регистърът се води при спазване изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол.”;
б) създава се ал. 7:
„(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 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 регистъра обстоятелства и данни.”.
………………………………………
§ 132. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от
2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 7, 17, 77 и
91 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) в чл. 12 се създава ал. 5:
„(5) При отпускане, изплащане, изменяне, спиране, възобновяване и
прекратяване на социални помощи от лицата се изисква да декларират в подаденото
заявление-декларация на обстоятелствата по ал. 2, без да представят документи за
тяхното установяване, като органът служебно проверява обстоятелствата.“
………………………………………
§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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