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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




З  А  К  О  Н

за уеднаквяване на понятията в административната 
дейност



Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с уеднаквяването и с използването на понятията, отнасящи се до дейността на администрацията на административните органи и на обществените организации, доколкото в закон не е предвидено друго.
Чл. 2. (1) Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица подават до административните органи заявления, жалби, сигнали и предложения.
(2) Със заявление гражданите, едноличните търговци и юридическите лица претендират пред административните органи и обществените организации съществуващи или предполагаеми права.
(3) По смисъла на този закон жалба е изявление за незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административните органи и длъжностни лица, засягащи личен и пряк правен интерес на лицето, отправено до компетентния административен орган, с цел преустановяване на незаконосъобразното или нецелесъобразното действие или бездействие.
(4) Жалбите по ал. 3 се разглеждат по реда за разглеждане на сигнали в глава осма “Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс.
Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ

Чл. 3. (1) Когато административните органи и длъжностните лица предоставят на гражданите, едноличните търговци и юридическите лица формуляри, образци на документи и бланки на хартиен носител и/или по електронен път, те следва да са в съответствие с установената в този закон терминология. 
(2) Длъжностните лица предоставят безплатни консултации относно формата на подаваните до тях документи. 

Глава трета
МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ И КОНТРОЛ

Чл. 4. Указания по прилагането на закона дава министърът на държавната администрация и административната реформа, който осъществява и общ контрол по изпълнението му.

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 5. Който не изпълни задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба от 50 до 300 лв.
Чл. 6. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от министъра на държавната администрация и административната реформа длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на държавната администрация и административната реформа или от овластени от него длъжностни лица.
(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Наказателните постановления, с които се налага глоба до 
100 лв., не подлежат на обжалване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”.
§ 2. Произтичащите от подадените молби последици запазват действието си, като след влизането в сила на закона се употребяват наименованията, определени с този закон.  
§ 3. В случаите, когато подадените молби, жалби и документи към тях подлежат на завеждане във входящ и/или изходящ регистър, завеждането продължава по досегашния ред, като занапред се посочва установеното ново наименование.  
§ 4. В срок до един месец от обнародването на закона Министерският съвет и другите компетентни органи приемат съответните изменения в подзаконовите актове.
§ 5. В чл. 136г, т. 2 от Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 41 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1992 г.; попр., бр. 15 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 63 и 84 от  2003 г.; бр. 42 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г. ) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 6. В чл. 18, ал. 8 от Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., 
бр. 43, 54 и 59 от 2006 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 7. Навсякъде 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., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г. и бр. 102 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 8. В Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 96в:
а) в ал. 1 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”;
б) В ал. 6 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
2. Навсякъде думите “молителя” и “молителят“ се заменят съответно със “заявителя” и “заявителят”.
§ 9. Навсякъде в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г. и бр. 84 от 2007 г.) думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
§ 10. В чл. 58, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 108 и 109 от 2007 г. и бр. 36 и 106 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 11. В чл. 27, ал. 3 от Закона за безмитната търговия (обн., ДВ, 
бр. 105 от 2006 г.; изм. бр. 52 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 12. В чл. 87, ал. 1, т. 4 от Закона за безопасно използване на ядрена енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от  2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г. и 
бр. 36 и 67 от 2008 г.) думите “негова молба” се заменят с “негово заявление”.
§ 13. Навсякъде в Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от  2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г. и бр. 13 и 36 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 14. Навсякъде в Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34 и 51 от 2006 г. и бр. 36 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 15. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., 
бр. 81 от  2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от  2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г. и бр. 36, 52 и 70 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 78, ал. 2, т. 1 думите “молбата е подадена” се заменят със “заявлението е подадено”.
2. навсякъде думите „молба” и „молбите” се заменят съответно със „заявление” и „заявленията”.
§ 16. В чл. 25 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 
2004 г.; изм. и доп., бр. 104 и 105 от 2005 г. и бр. 30, 34, 48 и 105 от 2006 г.) думите “молба-декларация” се заменят със “заявление-декларация”. 
§ 17. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 44, ал. 4, т. 3 думите “жалби на трети заинтересовани лица” се заменят със “сигнали и жалби”.
2. В чл. 47, ал. 1 след думите “се образува по” се добавя “сигнали и”.
§ 18. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г. и бр. 105 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 76, ал. 2 думите “молба” и “молбата” се заменят съответно със “заявление” и „заявлението”.
2. В § 1а, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби думата “молбите” се заменя със “заявленията”.
§ 19. В чл. 187, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., бр. 37, 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г. и бр. 106 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.  
§ 20. Навсякъде 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. и бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 21. В чл. 68, ал. 1, т. 1 от Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 22. В Закона за допитване до народа (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1999 г., бр. 24 от 2006 г. и бр. 13 от 2007 г.) се правят следните изменения: 
1. В чл. 15, ал. 1, т. 10 думите “заявления, възражения, жалби” се заменят със “заявления, жалби и сигнали”. 
2. В чл. 16, ал. 1, т. 10 думите „заявления, възражения, молби” се заменят със “заявления, жалби и сигнали”.
3. В чл. 33, ал. 1, т. 10 думите „заявления, възражения, жалби” се заменят със “заявления, жалби и сигнали”.
4. В чл. 34, ал. 1, т. 10 думите „заявления, възражения, жалби” се заменят със “заявления, жалби и сигнали”.
§ 23. В Закона за Държавната финансова инспекция (обн., ДВ, 
бр. 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г. и бр. 98 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, т. 1 думата “молби” и запетаята след нея се заличават.
2. В чл. 9, ал. 3, т. 1 думите “негова писмена молба” се заменят с “негово писмено заявление”.
§ 24. В чл. 5 от Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 104 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., 
бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г.,бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г. и бр. 43 от 2008 г.) се правят следните изменения: 
	В буква ”а” думата “молбите” се заменя с “искания, жалби, сигнали, предложения и петиции”.
	В буква “м” думата “молби” и запетаята след нея се заличават.

§ 25. В чл. 128, ал. 1 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 
2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г. и бр. 43, 94 и 108 от 2008 г.) след думата “жалби” се добавя “и сигнали”.
§ 26. В Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, т. 1 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
2. В чл. 28, т. 1 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
§ 27. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 
2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 163 думата “молба” се заменя със “заявление”.
	В чл. 227, ал. 1, т. 9 думите “жалби, молби” се заменят със “заявления, жалби”.

§ 28. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г. и бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 172а думите “молба” и “молбата” се заменят съответно със “заявление” и “заявлението”.

В чл. 172в:
а) в ал. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”;
б) в ал. 2 думата “молбата” се заменя със “заявлението на заинтересуваното лице”;
в) алинея 3 се изменя така: 
“(3) Министърът на икономиката и енергетиката се произнася по заявлението на заинтересуваното лице в тримесечен срок. След влизането в сила на акта, с който заявлението е прието за основателно, министърът незабавно подава искане за временно освобождаване до Европейската комисия.”
3. В § 22а от Преходните и заключителните разпоредби думите „молба” и „молбата” се заменят съответно със „заявление” и „заявлението”.
§ 29. Навсякъде 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. и бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 30. Навсякъде в Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 96 от  2006 г.; бр. 51 от 2007 г. и бр. 36 и 43 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 31. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от 
1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г. и 
бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения: 
1. В чл. 23, ал. 1 и 2 думите „молба” и „молителят” се заменят съответно със „заявление” и „заявителят”.
2. В чл. 24, ал. 2 думата „молба” се заменя със „заявление”.
3. В чл. 39 думата “молба” се заменя със “заявление”.
4. В чл. 49 думите „молба” и „молбата” се заменят съответно със „заявление” и „заявлението”.
§ 32. Навсякъде в Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34 и 81 от 2006 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 33. В чл. 59, ал. 4, т. 2 от Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.) думата “молби” се заличава.
§ 34. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г. и бр. 36, 66 и 69 от 2008 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 52, ал. 2 думите “мотивирана писмена молба” се заменят с “мотивирано писмено заявление”.
	В чл. 71, ал. 1, т. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”.

§ 35. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 
2002 г.; изм. и доп., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г. и бр. 57 от 2007 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 8, ал. 4, т. 2, буква ”а” думата “молба” се заменя със “заявление”.
	В чл. 10 думите „жалби” и „жалбите” се заменят съответно с „жалби и сигнали” и „жалбите и сигналите”.
	В чл. 12, ал. 3 думата „молба” се заменя със „заявление”.
	В чл. 34б, ал. 2, т. 1 думите “подадената” и “молба” се заменят съответно с “подаденото” и “заявление”.

§ 36. В чл. 17м, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., 
бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34 и 95 от 2006 г. и бр. 82 от 2007 г. ) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 37. В чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.; бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г. и бр. 69 и 108 от 2008 г.) думите “по негова молба” се заменя с “по негово заявление”. 
§ 38. В чл. 98, ал. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 
2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г. и бр. 13 и 102 от 2008 г.) думите “изрична молба” се заменят с “изрично заявление”. 
§ 39. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от  1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 107, 112, 119 и 120 от 
2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76 , 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от 2006 г., 
бр. 11, 26, 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г. и бр. 37 и 71 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 1 думите “негова молба” се заменят с “негово заявление”.
2. В чл. 14, ал. 2 думите “негова молба” се заменят с “негово заявление”.
3. В чл. 35, т. 6 думата “жалби” се заменя с “жалби и сигнали”.
4. В чл. 73, ал. 1, т. 4 думата “жалби” се заменя с “жалби и сигнали”.
5. В чл. 74, ал. 2 думата “жалби” се заменя с “жалби и сигнали”. 
§ 40. В чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 2007 г.; доп., бр. 19 от 2008 г.) думите “молбата (заявлението)” се заменят със “заявлението”.
§ 41. В чл. 37 от Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 г., бр. 84 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., 
бр. 28 от 1982 г., бр. 27 и 89 от 1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 109 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 62 и 120 от 2002 г., бр. 61, 66, 70 и 103 от 2004 г., бр. 86 и 105 от 2005 г. и бр. 17, 36, 75 и 82 от 2006 г.) се правят следните изменения:
	В ал. 1 думите “молби и жалби” се заменят със “заявления, молби, жалби и сигнали”.
	В ал. 2 думите “Молбите и жалбите” се заменят със “Заявленията, молбите, жалбите и сигналите”.

§ 42. В чл. 42 от Закона да интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г. и бр. 31, 46 и 108 от 2007 г.) от се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите “молба, подадена” се заменят с “подадено заявление”.
2. В ал. 8 думите “подало молба” се заличават.  
§ 43. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 
2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г. и бр. 36 и 91 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 18:
а) в  ал. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”; 
б) в ал. 2 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
2. В чл. 53, ал. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”. 
3. В чл. 61, ал. 2, т. 1 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
4. В чл. 62, ал. 2, т. 1 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
5. В чл. 63, ал. 2, т. 1 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
6. В чл. 64, ал. 2, т. 1 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
7. В чл. 76, ал. 1:
а) в т. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”; 
б) в т. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”. 
8. В чл. 77:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думата “молбата” се заменя със “заявлението”;
бб) в т. 1 думата „молителя” се заменя със „заявителя”;
вв) в т. 7 думата “молителя” се заменя със “заявителя”; 
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думата “молбата” се заменя със “заявлението”; 
бб) в т. 3 думата  “молбата” се заменя със “заявлението”.
9. В чл. 78:
а) в ал. 1 думата “молбата” се заменя със “заявлението”;
б) в ал. 2 думата “молбата” се заменя със “заявлението”;
в) в ал. 3 думите “постъпила молба” се заменят с “постъпило заявление”;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявлението може да се оттегли с ново заявление.”
10. В чл. 79:
а) в изречение първо думата „молбата” се заменя със „заявлението”;
б) в изречение второ думите „молителят” и „молба” се заменят съответно със „заявителят” и „заявление”.
11. В чл. 81 думата “молбите” се заменя със “заявленията”. 
§ 44. В Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 14, ал. 9 думите “по писмена молба” се заменят с “по писмено съгласие”. 
2. В чл. 22, ал. 9 думите “по писмена молба” се заменят с “по писмено съгласие”.
§ 45. В Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 13 от 2008 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 14, ал. 4, т. 1 думите “негова молба” се заменят с “негово заявление”.
	В чл. 26, ал. 2, т. 3 думите “жалби на трети заинтересувани лица” се заменя с “жалби и сигнали”.
	В чл. 33, ал. 1 след думата “жалби” се добавя “и писмени сигнали”.

§ 46. В чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от 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. и бр. 67 от 2008 г.) думите “оплакванията”, “оплакването” и “оплакване” се заменят съответно със “сигналите”, “сигнала” и “сигнал”.
§ 47. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 
2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г. и бр. 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 45a, т. 1 и 2 думата “молба” се заменя със “заявление”. 
2. В чл. 45б, ал. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 48. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г. и бр. 69 и 106 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 46, ал. 1, т. 6 думата “молба” се заменя със “заявление”.
2. В чл. 273, ал. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 49. В чл. 151 от 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. и бр. 69 от 2008 г.) думите “молба” и “молбата” се заменят съответно със “заявление” и “заявлението”.
§ 50. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 47, ал. 7 думите „по негова молба” се заличават.
2. В чл. 78, ал. 3 думата “молба” се заменя със “заявление”. 
3. В чл. 235, ал. 2, т. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 51. В чл. 70, ал. 1 от Закона за медицинските изделия (ДВ, бр. 46 от 2007 г.) думата “жалби” се заменя с “жалби и писмени сигнали”. 
§ 52. В чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г. и бр. 28 и 36 от 2008 г.) думите “мотивирана молба” и “молбата” се заменят съответно с “мотивирано заявление” и “заявлението”.
§ 53. В чл. 3 от приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., 
бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от  2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г. и бр. 70 и 105 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “молба” се заменя със „заявление”.
2. В ал. 3 думата „молбата” се заменя със „заявлението”.
§ 54. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 
1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г. и бр. 54 и 108 от 2008 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 34, ал. 6 думата “молба” се заменя със “заявление”.
	В чл. 43, ал. 3, т. 5 думите “с молбите” се заменят със “със заявленията”.

§ 55. В чл. 259, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г. и бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 56. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 
2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г. и бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл.19:
а) в ал. 2 думата “молителя” се заменя със “заявителя”;
б) в ал.  3 думата “молителя” се заменя със “заявителя”.
2. В чл. 20, ал. 1, т. 1 думата “молителят” се заменя със “заявителят”.
3. В чл. 22, ал. 2 думата “молителя” се заменя със “заявителя”.
4. В чл. 23, ал. 4 думата “молителя” се заменя със “заявителя”.
5. В чл. 43, ал. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”.
6. В чл. 82, ал. 1, т. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”.
7. В чл. 111, ал. 3, т. 2 думите “с молба” се заменят със “със заявление”.
8. В чл. 216а думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 57. 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, 45, 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. и бр. 67, 74, 98 и 108 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 34 думите “по молба” се заменят със “със заявление”.
2. В чл. 115п, ал. 5, т. 3 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
§ 58. 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. и бр. 26 и 89 от 2008 г.) се правят следните изменения:  
1. В чл. 20, ал. 3, т. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”.
2. В чл. 42а, ал. 3, т. 3 думата “молба” се заменя със “заявление”.
3. В чл. 47, ал. 1 думите “молба от лицето до поделението на Агенцията по заетостта, с която заявява” се заменят със “заявление от лицето до поделението на Агенцията по заетостта, с което заявява”.
§ 59. В чл. 7, ал. 6, т. 1 от Закона за националния дарителски фонд “13 века България” (обн., ДВ, бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г. и бр. 113 от 2007 г.) думите “тяхна писмена молба” с заменят с “тяхно писмено заявление”.
§ 60. В чл. 69б и 69в от Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г. и бр. 36, 52 и 105 от 2008 г.) навсякъде думите “мотивирана молба” и “молбата” се заменят с “мотивирано заявление” и “заявлението”.
§ 61. В чл. 32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 
1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
2. В ал. 3 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
§ 62. В Закона за отбраната и въоръжените сили (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76, 88, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36, 56, 82, 91 и 102 от 2006 г., бр. 11, 41, 46, 59, 68, 89 и 109 от 2007 г. и бр. 13, 28, 36, 43 и 102 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 39а, ал. 4 думите “жалбите и молбите” се заменят с “и жалбите”.
2. В чл. 129 думите “тяхна молба” се заменят с “тяхно заявление”.
§ 63. В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.; изм. доп., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45 и 66 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 46б:
а) в ал. 2 думите “с молбата” се заменят със “със заявлението”;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато по заявката не е подадено заявление за проучване и експертиза и/или не са заплатени таксите съгласно ал. 2, тя може да се трансформира в заявка за регистрация на полезен модел по заявление, подадено  до изтичане на 15 месеца от приоритетната й дата, по ред, определен с наредбата по чл. 34, ал. 1. Ако такова заявление не бъде подадено, заявката се счита за оттеглена и на заявителя се изпраща съобщение.”
2. В чл. 46в думите “подадена молба” се заменят с “подадено заявление” и думите “молба на заявителя, придружена” се заменят със “заявление на заявителя, придружено”.
3. В чл. 47 думите “подадена молба” се заменят с “подадено заявление”.
4. В чл. 48 думите “молба на заявителя, подадена” се заменят със “заявление, подадено”.
5. В чл. 51а думите “по молба” се заменят със “със заявление”.
6. В чл. 75е, ал. 3 думата „молителя” се заменя със „заявителя”.
7. В чл. 75з думите “молба на заявителя, подадена” се заменят със “заявление, подадено”.
8. В чл. 76, ал. 1 думите “молба на притежателя, придружена” се заменят със “заявление на притежателя, придружено”.
9. В чл. 77а думите “по молба” се заменят със “със заявление”.
10. В чл. 83б, ал. 1 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
11. Навсякъде думите “молба” и “молбата” се заменят съответно със “заявление” и “заявлението”.
§ 64. В чл. 13, ал. 2  от Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., 
бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34, 41, 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г. и бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г.) думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
§ 65. В чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за правната помощ (обн., ДВ, 
бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г.) думите “негова молба” се заменят с “негово заявление”.
§ 66. В чл. 52 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 67. В Закона за промишления дизайн (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 24, ал. 4 думата „молба” се заменя със „заявление”.
	В чл. 26, ал. 4 думата „молба” се заменя със „заявление”, а думата „молбата” се заменя със „заявлението”.
	В чл. 26а:

а) в ал. 2 думата „молба” се заменя със „заявление”.
б) навсякъде в ал. 3 думата „молбата” се заменя със „заявлението”.
	В чл. 26в, ал. 3 думата „молба” се заменя със „заявление”.

В чл. 29, ал. 4 думата „молба” се заменя със „заявление”.
В чл. 38, ал. 3 думата „молба” се заменя със „заявление”.
В чл. 39:
а) в ал. 1 думата „молба” се заменя със „заявление”.
б) в ал. 2 думата „молбата” се заменя със „заявлението”.
в) в ал. 4 думата „молбата” се заменя със „заявлението”.
8. Член 46 се изменя така:
“Чл. 46. Сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 3 и 4 и чл. 45, ал. 1 могат да бъдат продължени еднократно с три месеца по заявление на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането им. Заявлението не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса.”
9. В чл. 47 думите “по молба” се заменят със “със заявление”, а думата “молбата” – със “заявлението”.
10. В чл. 63:
а) в ал. 1 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”;
б) в ал. 2 думата “молбата” се заменя със „заявлението”;
в) в ал. 3 думата “молбата” се заменя със „заявлението”;
г) в ал. 7 думата “молбата” се заменя със „заявлението”.
§ 68. В чл. 200, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52 и 109 от 2007 г. и бр. 67 и 69 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 69. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г. и бр. 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 14 думата „молбата” се заменя със „заявлението”.
2. В чл. 19, ал. 9, т. 1 думата „молба” се заменя със „заявление”.
§ 70. В чл. 56, ал. 2, т. 2 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., 
бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 43 и 69 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”. 
§ 71. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г. и бр. 102 от 2008 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 22 думата “молби” се заменя със “заявления”.
	В чл. 23, ал. 3 думата “молби” се заменя с “писмени сигнали”.

§ 72. В чл. 25г, ал. 1, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г. и бр. 36, 43 и 71 от 2008 г.) думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 73. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 15, ал. 2 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
	В чл. 26, ал. 1 думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
	В чл. 31, ал. 2 думата “молби” се заменя със “заявления”.

§ 74. В чл. 10 от Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, 
бр. 32 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., 
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г. и бр. 71 и 110 от 2008 г.) се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите “молба-декларация” се заменят със “заявление-декларация”.
2. В ал. 3 думите “молба-декларация” се заменят със “заявление-декларация”.
3. В ал. 5 думите “подало молбата” се заличават.  
§ 75. В чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за Сметната палата (обн., ДВ, 
бр. 109 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 34 и 105 от 2005 г., бр. 24, 27, 33 и 37 от 2006 г., бр. 64 и 109 от 2007 г. и бр. 67 от 2008 г.) думите “тяхна писмена молба” се заменят с “тяхно писмено заявление”.
§ 76. В чл. 13 от 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. и бр. 58 от 2008 г.) се правят следните изменения:  
	В ал. 1 думите “молба-декларация” се заменят със “заявление-декларация”.
	В ал. 4 думите “подало молба” се заличават.  

§ 77. В чл. 29 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите “с молба, към която” се заменят със “заявление, към което”.
2. В ал. 3 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
3. В ал. 4 думата “молбата” се заменя със “заявлението” и думите “обект на молбата, или отхвърля искането” се заменят с “обект на заявлението, или го отхвърля”.
4. В ал. 7, т. 1 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
5. В ал. 8 думите “нова молба” се заменят с “ново заявление”.
§ 78. В чл. 8, ал. 3, т. 1 от Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г. и бр. 98 от 2008 г.) думите “тяхна молба” се заменят с “тяхно заявление”.
§ 79. В чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г. и бр. 30, 34 и 85 от 2006 г.) думите “писмена молба” се заменят със “заявление”.
§ 80. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 146, ал. 1, т. 3 думата “молби” се заменя със “заявления”.
2. В чл. 195, ал. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”.
3. В чл. 375, ал. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 81. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г.) се правят следните изменения:
	В чл. 14, ал. 2, т. 2 думите “негова молба” се заменят с “негово заявление”.
	В чл. 15, ал. 2, т. 5 думата “жалби” се заменя с “жалби и сигнали”.
	В чл. 20, ал. 2, т. 3 думата “жалби” се заменя с “жалби и сигнали”.
	В чл. 30 думата “молби” се заменя със “сигнали”.

§ 82. В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г. и бр. 13 и 71 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 28, ал. 3, т. 2 думата “жалби” се заменя с “жалби и писмени сигнали”. 
2. В чл. 41, ал. 2 думата “жалби” се заменя с “жалби и писмени сигнали”. 
§ 83. Навсякъде в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от  2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 13 от 2008 г.) думата “жалби” се заменя с “жалби и сигнали”.
§ 84. Навсякъде в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм. и доп., 
бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 31 от 
2007 г. и бр. 13 и 102 от 2008 г.) думата “жалби” се заменя с “жалби и сигнали”.
§ 85. Навсякъде в Закона за топологията на интегралните схеми (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.) думите “молба” и “молбата” се заменят съответно с “искане” и “искането”.
§ 86. В чл. 59, ал. 1, т. 3, буква ”а” от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 63 от 2006 г. и бр. 36, 70 и 105 от 2008 г.) думите “писмена молба” се заменят с “писмено заявление”.
§ 87. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм. и доп., 
бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., 
бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г. и бр. 109 и 110 от  2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 21:
а) в ал. 10 думата “молба” се заменя със “заявление”;
б) в ал. 12 думата “молба” се заменя със “заявление”;
в) в ал. 13 думата “молбата” се заменя със “заявлението”.
2. В чл. 35 думата “молба” се заменя със “заявление”.
3. В § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби думата “молби” се заменя със “заявления”.
§ 88. В Закона за чужденците в република България (обн., ДВ, 
бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г. и бр. 13, 26, 28 и 69 от 
2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 24а, ал. 1, т. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”.
2. В чл. 24б:
а) в ал. 3, т. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”;
б) в ал. 4 думата „молбата” се заменя със „заявлението”.
3. В чл. 33в, ал. 2 думата „молба” се заменя със „заявление”.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за уеднаквяване на понятията в административната дейност

С настоящия законопроект се предлага терминологично уеднаквяване на понятията в 86 закона. Измененията касаят текстове, с които се регламентира възможността на изразяване волята на лицата пред административните органи и обществените организации. 
При контактите си с различните администрации и обществени организации гражданите и юридическите лица се натъкват на различна терминология, касаеща основно административното обслужване. Това създава впечатление за липсата на единна уредба, което не отговаря на обективната действителност.  
Липсата на еднородност в терминологията създава пречки и пред развитието на електронно правителство. Трудно се уеднаквят образците на формуляри и документи при сходни процеси. Липсата на единни понятия затруднява създаването на унифицирана практика в предоставянето на административни услуги, както и комуникацията между отделните администрации. 
1. Законопроектът цели да обслужи развитието на обществените отношения и налагането на модерна европейска култура при контактуването с администрацията. Вече се възприема, че звученето на понятието „молба” навежда на мисълта за неравнопоставеност на лицето с администрацията, от която то иска определени административни услуги. Алюзията (умишлено или не, целена от законодателя в предходни исторически периоди) е за „молене”, на което може да бъде отказвано (включително произволно или немотивирано). 
С оглед на изложеното се предлага максимално възможната замяна на понятието „молба” със „заявление”. По смисъла на закона „заявление” е всяко волеизявление пред административен орган или обществена организация, с което се претендират съществуващи или предполагаеми права. Вносителят се абстрахира от нюансите на волеизявленията на гражданите и юридическите лица, свързани с рефлекса им спрямо лични права и интереси или спрямо интереси на трети лица, както и от такива, свързани с различията на действие на административните органи и обществените организации в условията на обвързана компетентност или оперативна самостоятелност. Този подход осуетява правния хаос, който би възникнал при формулиране на различни понятия. Разликите в правата на гражданите са в детайлите, а не по същество във връзката на тяхното отношение към администрацията и обществените организации, а именно – да заявят права. Не е мотивирано за едно и също заявяване на права да се използват различни термини. Именно затова са предложени и изменения в действащото българско законодателство, касаещи уредбата на обществените отношения по нов начин, въз основа на общодемократични принципи за развитие на обществото, които целят налагането на нова административна култура. Предложени са и изменения, които не са свързани само с работата на органите на изпълнителната власт.
2. Със законопроекта не се прави предложение за изменение и за отпадане на понятието “молба” във всички закони, тъй като това не е възможно. Не се прави предложение за изменение:
	 Когато сезирането чрез „молба” е предмет на международни договорености и практики (например Законът за правна помощ, чийто чл. 46 изрично предвижда, че молбите по чл. 44 и 45 от този закон се подават на стандартни формуляри, приети от Европейската комисия); 
	 Когато със закона се урежда българско гражданство и/или статут на бежанец, и/или пребиваването на чужденец на територията на страната. Съображенията за това са, че уредбата е свързана с държавния суверенитет, както и с националните интереси и сигурност. Възприето е виждането, че терминът “молба” е по-верният;
	 Когато срокът за прилагане на закона или отделни разпоредби от него, които визират понятието „молба”, е изтекъл, както и в Преходните и заключителните разпоредби на законите, тъй като се предполага, че с изменението на основния текст на съответния закон е постигната целта на законопроекта. Въвеждането на изменения в тези закони, включително реституционните, би довело до правен хаос, което не е цел на законопроекта. С оглед правната стабилност в тези случаи терминологичното уеднаквяване е недопустимо, поради което изменения не се предлагат;
	 Когато молбата е елемент на фактически състав, който има договорноправен характер (Законът за задълженията и договорите, Законът за жилищностроителните кооперации, Търговският закон, Законът за народните читалища и др.);
	 Когато искането е свързано със съдебно, охранително или друго производство пред съдилищата и административните органи са участници в началния етап на това производство. В този смисъл изменение не се предлага в Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуа-лен кодекс, Закона за защита срещу домашно насилие и др., както и в части от закони, препращащи или позоваващи се на такава материя.  

3. В обсега на законопроекта са включени изменения и относно понятието „оплакване”. Визиране на тези понятия се установи в Закона за обществените поръчки и в Закона за Комисията за финансов надзор, в които се предлагат съответни изменения. В Закона за Комисията за финансов надзор е предвидено това понятие да се заменя с понятието „сигнал” съобразно смисъла, вложен в разпоредбите на ал. 4, 5 и 6 на чл. 13 от закона. 
4. При разглеждане на понятието „жалба” е възприето разбирането, че отпадането му би било в нарушение на конституционните принципи.  
Обвързването на правото на жалба само с процесуални и/или охранителни производства би накърнило конституционните права на гражданите в случаите, когато при действия или бездействия на администрацията е нарушен личен и пряк правен интерес. В същото време чл. 15, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс адресира подаването на сигнал към случаите, когато не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес. При тази регламентация замяната на понятието „жалба” с „предложение” или „сигнал” по същество е невъзможна. Това не съответства на разпоредбата на чл. 45 от Конституцията на Република България, прогласяваща правото на всички граждани да подават жалби.
Предвид изложеното се налага преодоляване на тази празнота. Предлаганата правна техника е въвеждане не легално понятие за „жалба”, а именно: изявление за неправомерни действия или бездействия на администрацията, засягащи личен и пряк правен интерес на лицето, отправено до съответно компетентния административен орган, с цел преустановяване на неправомерното действие или бездействие.   
Това определение е синхронизирано с понятието „сигнал” по Административнопроцесуалния кодекс. То не е свързано с „оплакване” на лицата от и до административните органи, а с възможността да ги сезира с цел преустановяване на тяхно неправомерно действие или бездействие, което накърнява правата им. 
5. Предложени са изменения и в редица закони, като се разширява възможността за подаване от лицата на сигнали и до други органи и организации, имащи контролни функции. Независимо че органите на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на Комисията по професионална етика, на Камарата на инженерите по геодезия и др. не са държавни органи, се счита, че посочената уредба би била в духа на разширяване демократичните принципи на обществото. Взето е предвид, че в някои от тези закони (например 
в чл. 47, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията, в чл. 33, ал. 2 от Закона за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране) е регламентирано правилото, че анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на производство. Това показва, че от законодателя принципно е възприета възможността за депозиране и на сигнали пред тези органи и организации, без тази възможност да е изрично уредена. Законопроектът предлага преодоляване на посочената празнота, като се предвижда лицата да могат да подават писмени сигнали и да изразяват своята гражданска позиция и пред тези органи.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)
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