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З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

(Обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 30, 34 и 80 от 
2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г. и бр. 100 от 2010 г.)

§ 1. Заглавието на закона се изменя така: 
„Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „електронния подпис и условията и реда за предоставяне на“ се заменят с „и електронните“ и запетаята пред тях се заличава.
2. В ал. 2, т. 2 думите „(ценни книжа, товарителници и други)“ се заличават.
§ 3. Наименованието на глава втора се изменя така: 
„Електронно изявление и електронен документ“
§ 4. В чл. 2, ал. 1 думата „визуално“ се заличава.
§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронен документ е електронен документ по смисъла на 
чл. 3, параграф 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ,  L 257 28.8.2014), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014”.“
2. В ал. 2 след думите „електронен документ“ се поставя запетая и се добавя „съдържащ електронно изявление“.
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Правна сила на електронните подписи
Чл. 13. Правната сила на обикновения и усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено в отношенията между страните.“
§ 7. Членове 14 и 15 се отменят.
§ 8. Наименованието на глава трета се изменя така: 
„Електронни удостоверителни услуги“
§ 9. Член 16 се изменя така:
„Определение
Чл. 16. Електронни удостоверителни услуги са удостоверителните услуги по смисъла на чл. 3, параграф 16 от Регламент (ЕС) № 910/2014.“
§ 10. Член 17 се изменя така:
„Устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и устройства за създаване на квалифициран електронен печат 
Чл. 17. (1) Съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от Регламент (ЕС) № 910/2014 се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от други организации по чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ води публичен регистър на акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на сертифицираните от тях устройства.
(3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ уведомява Европейската комисия за обстоятелствата по чл. 30, параграф 2 и чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(4) Акредитацията се извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в съответствие с изискванията, установени от Европейската комисия в актовете по член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) 
№ 910/2014.
(5) Сертифицирането на устройствата се извършва при условията, определени в чл. 30, параграф 3 и чл. 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 910/2014.“
§ 11. Създават се чл. 18а и 18б:
„Тайна на данните при удостоверителните услуги 
Чл. 18а. Никой освен титуляря, съответно създателя, няма право на достъп до:
1.	данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви печат; 
2.	данните за автентичност на уебсайт, и 
3.	данните, свързани с електронна препоръчана поща.
Оспорване 
Чл. 18б. (1) Лицето, посочено като титуляр или автор на електронното изявление, създател на електронния печат, на електронния времеви печат, титуляр на уебсайт, съответно автор на електронно изявление - при препоръчана електронна поща, не може да оспори авторството, съответно титулярството, или факта на създаването спрямо адресата, когато създаденият от лицето електронен документ:
1. е отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или
2. е създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.
(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага от момента, в който адресатът получи уведомление, че електронният документ не изхожда от автора, съответно от титуляря.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа.“
§ 12.  В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчик на удостоверителни услуги е лице по чл. 3, параграф 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „Доставчикът на“ се добавя „квалифицирани“, а след думата „услуги“ се добавя „по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014“.

§ 13. Член 21 се изменя така:
„Изисквания към дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Чл. 21. (1) Доставчиците на удостоверителни услуги изпълняват изискванията за сигурност, установени в чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 
(2) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги изпълняват и изискванията, установени в чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(3) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съхраняват информацията по чл. 24, параграф 2, буква „з“ за срок 10 години, включително преустановяване на дейността.
(4) Доставчиците на удостоверителни услуги не могат да използват събираната и съхраняваната информация за цели, различни от тези, свързани с дейността им.
(5) Размерът на финансовите средства и/или застраховката за отговорността от дейността, поддържани от доставчиците по ал. 2 за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията им в съответствие с чл. 24, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014, се определят в наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.“ 
§ 14. Член 22 се отменя.
§ 15. В чл. 23 думата „писмен“ се заличава.
§ 16. Създава се чл. 23а:
„Прекратяване на дейността на доставчик на удостоверителни услуги
Чл. 23а. Прекратяването на дейността на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги се урежда с наредбата по чл. 21, 
ал. 5.“
§ 17. Наименованието на раздел III се изменя така:
„Квалифицирани удостоверения“
§ 18. Член 24 се отменя.
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „писмено“ се заличава, а думата „автора“ се заменя с „титуляря“.
2. Алинеи 2, 3 и 5 се отменят.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Титулярят на издадено удостоверение в тридневен срок от публикуването му в регистъра може да направи възражение по неговото съдържание, ако са налице пропуски или непълноти.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случай че е направено възражение по ал. 6, грешките или непълнотите се отстраняват незабавно от доставчика чрез издаване на ново удостоверение, без заплащане на възнаграждение, освен в случаите, когато грешките и непълнотите се дължат на предоставяне на неверни данни.
(8) Съдържанието на удостоверението се счита за прието, ако не е направено възражение по ал. 6.“
§ 20. Създава се чл. 25а:
„Уведомяване за промени
Чл. 25а. (1) Титулярят е длъжен да уведомява незабавно доставчика на удостоверителни услуги за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в удостоверението.
(2) Промените на обстоятелствата, посочени в удостоверението, не могат да бъдат противопоставени на трети добросъвестни лица.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2  т. 1 се изменя така:
„1. по искане на титуляря, без да е длъжен да се увери в самоличността или в представителната власт;”. 
2. В ал. 4 думите „автора и“ се заличават.
3. В ал. 6, т. 2 думите „автора или“ се заличават.
4. В ал. 7 след думата „удостоверението“ се добавя „не“.
§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. смърт или поставяне под запрещение на титуляря;
5. прекратяване на юридическото лице на титуляря.“
2. В ал. 2 думите „или на автора“ се заличават, местоимението „им“ се заменя с „му“, а думите „и в представителната власт на автора“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доставчикът  прекратява удостоверението, когато установи, че то е издадено въз основа на неверни данни.“
4. Алинея 4 се отменя. 
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „доставчикът на“ се добавя „квалифицирани“, след думите „електронен регистър“ се добавя „(база данни)“, а думите „за електронен подпис“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „автора“ се заменят с „титуляря“, а думите „удостоверението за неговия подпис“ се заменят с „неговото удостоверение“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 24. Членове 29 и 30 се отменят.
§ 25. Член 31 се изменя така:
„Отговорност на титуляря към доставчика на удостоверителни услуги
Чл. 31. Титулярят отговаря спрямо доставчика на удостоверителни услуги, ако е предоставил неверни данни, съответно е премълчал данни, имащи отношение към съдържанието или към издаването на удостоверението.”
§ 26. Наименованието на раздел V се изменя така: 
„Надзор“
§ 27. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията за регулиране на съобщенията е национален надзорен орган, осъществяващ правомощията, предвидени в Регламент        № (ЕС) 910/2014 и в този закон.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията за регулиране на съобщенията предоставя квалифициран статут на доставчиците на удостоверителни услуги при предвидените в Регламент № (ЕС) 910/2014 условия.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:



а) в т. 4 след думата „лица“ се поставя тире и се добавя „органи по оценяване на съответствието по чл. 33а“, след думите „доставчиците на“ се добавя „квалифицирани“, а думите „чл. 17 и чл. 21, ал. 1“ се заменят с „чл. 21, ал. 1 и 2”;
б) създава се т. 5:
„5. да получи от доставчиците на удостоверителни услуги информацията, необходима за изпълнение на правомощията й.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Комисията за регулиране на съобщенията поддържа и публикува доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент № (ЕС) 910/2014 и осъществява правомощия във връзка с тези списъци.“
5. Досегашната ал. 4 се отменя.
6. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията за регулиране на съобщенията може да участва в провеждането на съвместни разследвания по чл. 18, параграф 3 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“
§ 28. В чл. 32а, ал. 1 думите „за квалифициран електронен подпис“ и „и на подзаконовите нормативни актове“ се заличават.
§ 29. Наименованието на глава четвърта се изменя така: 
„Акредитация и контрол на органи за оценяване на съответствието“
§ 30. Създава се чл. 33а: 
„Органи  за оценяване на съответствието
Чл. 33а. Оценяването на съответствието на дейността на доставчиците на квалифицирани електронни удостоверителни услуги с изискванията на Регламент № (ЕС) 910/2014 се извършва от акредитирани органи по оценяване на съответствието.“
§ 31. Член 34 се изменя така:
„Акредитираща институция 
Чл. 34. Акредитацията по чл. 33а се извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ при условията и по реда на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, съответно – от национален орган за акредитация, който е преминал успешно партньорска оценка съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), или от международна организация по акредитация съгласно договорни задължения за признаване между тази организация и органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008. на държава - членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ издава сертификат за акредитация на акредитираните от нея органи за оценка на съответствието.
(3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ вписва акредитираните от нея органи за оценка на съответствието в регистъра по чл. 17, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.“
§ 32. Членове 35, 36, 37а, 38, 39 и 40 се отменят.
§ 33. В чл. 43, ал. 3 думите „за автора и“ и „на подписа“ се заличават, а думите „удостоверения за електронен подпис“ се заменят с „удостоверенията“.
§ 34. Член 44 се отменя.
§ 35. В чл. 45  ал. 1 се изменя така:
„(1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление:
1. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 21, ал. 3 и 4, чл. 26, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28, ал. 1 и 2;
2. който извърши или допусне извършването на нарушение по 
чл. чл. 15, чл. 19, параграфи 1 и 2, чл. 20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 и 3,  чл. 23, параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи 1-4, чл. 33, параграф 1, чл. 34, параграф 1, чл. 40 и чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
3. доставчик на удостоверителни услуги, който доставя удостоверителна услуга, която не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014;
4. който извърши или допусне нарушение на Регламент (ЕС) № 910/2014, на този закон или на издадените въз основа на тях актове, за което не е предвидено друго наказание.“
§ 36. В чл. 46, ал. 1 думите „упълномощени“ и „упълномощено“ се заменят съответно с „оправомощени“ и „оправомощено“.
§ 37. В § 1 от Допълнителната разпоредба т. 2-11 се отменят.

Допълнителна разпоредба
§ 38. Този закон осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Министерският съвет:
1. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 21, ал. 5.
2. В 9-месечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 17, ал. 4.
§ 40. Органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление в 9-месечен срок от обнародването на този закон, привеждат издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с него.
§ 41. В 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. и бр. 74 от 2016 г.), в чл. 141 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 42. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 
1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., 
бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 
2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 
2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8, 57 и 59 от 
2016 г.), в чл. 327, ал. 2, в изречение второ думите „при спазване на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.
§ 43. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - 
бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 83 от 
2016 г.), в чл. 319е думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
§ 44. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г., доп., бр. 62 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 332, ал. 1, т. 1 след думите „Директива 1999/93/ЕО (OB, 
L 257/3 от 28 август 2014 г.)“ се добавя „и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 344, ал. 2 думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
§ 45. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11  ал. 1 се изменя така:
„(1) Меценатите подават до министъра на културата заявление за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 1. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се подписва с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, а документите по ал. 3 се прилагат във вид на сканирани копия.“
2. В чл. 26, ал. 2:
а) думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на изискванията към предоставянето на съответната електронна административна услуга, установени в закон“;
б) създава се изречение второ: 
„Докладът и отчетът се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис.“
§ 46. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм. и доп., 
бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г., бр. 12 и 17 от 2015 г. и бр. 39, 43 и 62 от 2016 г.), в чл. 4, ал. 2, в изречевие второ след думите „освен когато е“ се добавя „подписана с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис и“, а думите „със Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 47. В Закона за 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., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 29, ал. 5 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 35, ал. 6 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 48. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 
2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 48 от 2016 г.), в § 1а от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. Създава се изречение второ: 
„Писменото искане по чл. 15, ал. 1, декларацията по чл. 18, ал. 2, уведомленията по чл. 20, ал. 1, чл. 24, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис.“
§ 49. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, 
бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 
2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 60, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 50. В 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., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от    2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15  ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава  в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“
2. В чл. 21в  ал. 2 се изменя така: 
„(2) Уведомлението се подава  в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“
3. В чл. 42  ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава  в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“

§ 51. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (oбн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г. и бр. 13 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.
2. В § 5а, ал. 6 от Преходните и заключителните разпоредби думите „електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно  изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 52. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм.  и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г. бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г.,    
бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010  г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.), в чл. 27, ал. 5 думите „съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.
§ 53. В Закона за запасите на нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, 
бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.), в чл. 36, ал. 1 и 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.
§ 54. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, 
бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 
2011 г., бр. 97 от 2015 г. и бр. 13 и 50 от 2016 г.), в чл. 24, ал. 2 думите „съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 55. 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., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 81 от 2016 г.), в чл. 29, ал. 2 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.

§ 56. В 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, 80, 81, 95 и 102 от 
2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г.,  бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17 и 27 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 36, ал. 1 думите „при условията  и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с  усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.
2. В чл. 37, ал. 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с  усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.
3. В чл. 72  ал. 4 се изменя така:
„(4) Резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомленията по ал. 2 могат да се подават по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“
4. В чл. 108, ал. 4 думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
5. В чл. 112а думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
6. В чл. 171а думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с  усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.
§ 57. 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., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 
2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 23, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
3. В чл. 26, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
4. В чл. 51, ал. 1, т. 4 думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
5. В чл. 251е, ал. 5 след думите „по ал. 4 се“ се добавя „подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис и се“, а думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 58. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. бр. 74 от 2016 г.), в чл. 4, ал. 5 думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
§ 59. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 
1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., 
бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 32 и 61 от 2015 г.), в чл. 18, ал. 3  думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 60. 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., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 35 от 2010 г. и бр. 58 от 2016 г.), в чл. 31, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.


§ 61. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., 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, 74, 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, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 
2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.), 
в § 1а, ал. 1 от Допълнителните разпоредби:
1. Думите „електронния подпис и“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги и на“.
2. Създава се изречение второ: 
„Заявленията се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 62. 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., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г. и бр. 39 и 50 от 2016 г.), 
в чл. 105, ал. 4 думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
§ 63. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 
2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г. и бр. 19 от 2016 г.), в чл. 58о, 
ал. 1 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 64. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, 
бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., 
бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 
2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.), в чл. 30м думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 65. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; доп., бр. 34 от 2016 г.), в чл. 39, ал. 10 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 66. В Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.), в § 75, ал. 1 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и пред тях се поставя запетая.

§ 67. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г.), в чл. 75, ал. 1 думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
§ 68. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.), в § 22 от Преходните и заключителните разпоредби думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
§ 69. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, 
бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и 
бр. 58, 60 и 74 от 2016 г.), в чл. 114, ал. 11, т. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 70. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., 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., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.), в § 5а, ал. 1 от Допълнителните разпоредби думите „електронния подпис и“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги и на“.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ……………..…... 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

						(Цецка Цачева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) има за цел да приведе националното законодателство, регламентиращо предоставянето на електронни удостоверителни услуги, с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014” или „Регламента”. Прякото прилагане на Регламент (ЕС) № 910/2014 налага отмяната на съществена част от разпоредбите в ЗЕДЕП по въпросите, уредени в Регламента.
Новата уредба в областта на удостоверяванията при електронни трансакции на пазара на стоки, услуги и капитали в Европейския съюз има за цел да създаде предпоставки за бъдещо развитие на цифровата инфраструктура, да подобри качеството на публичните услуги, което би облекчило трансграничния достъп на бизнеса и гражданите до вътрешния пазар. Едновременно с това, уеднаквената правна рамка ще доведе до доверие в онлайн средата, поради наличието на правна сигурност, и може да насърчи гражданите и публичните органи към извършването на електронни трансакции и предоставянето на електронни услуги. Постигането на по-висока степен на ефективност при функционирането на електронното управление в Република България, ориентирано към гражданите и бизнеса, в изпълнение на един от приоритетите на правителството на Република България за развитието на електронното управление е в основата на концепцията за модернизация на държавата и е ключов фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи.
Предложената уредба е подчинена на концепцията за техническа и технологична неутралност на инструментите и механизмите, които се използват при предоставянето на електронни удостоверителни услуги, в съответствие с принципите, описани в съображение 27 от Преамбюла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
В резултат на предлаганите промени структурата на закона ще обхваща следните основни подразделения: електронно изявление и електронен документ, електронни удостоверителни услуги, надзор, акредитация на органи за оценяване на съответствието, защита на личните данни, административнонаказателни разпоредби. 

Съгласно  чл. 3, параграф 35 от Регламента електронен документ е „всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис“. Законопроектът предвижда определението за електронен документ в чл. 3, ал. 1 в действащия закон да се замени с препращане към посочената разпоредба на Регламент (ЕС) 
№ 910/2014. (§ 5 относно изменението на чл. 3, ал. 1). Аналогично, в глава трета, озаглавена съгласно предлаганите изменения „Електронни удостоверителни услуги”, е направено препращане към пряко приложимото правило на чл. 3, параграф 16 от Регламент (ЕС) № 910/2014, според което удостоверителна услуга е електронна услуга, обикновено предоставяна срещу възнаграждение, която се състои в: 1. създаването, проверката и валидирането на електронни подписи, електронни печати или електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удостоверения, свързани с тези услуги, или 2. създаването, проверката и валидирането на удостоверения за автентичност на уебсайт, или в съхраняването на електронни подписи, печати или удостоверения, свързани с тези услуги (§ 9 относно изменението на чл. 16).
Член 30 от Регламент (ЕС) № 910/2014 предвижда устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и устройствата за създаване на квалифицирани електронни печати да подлежат на сертифициране, за да се гарантира съответствието им с изискванията на Регламента (техническите изисквания, установени в Приложение II към акта). Сертифицирането се извършва от лица, определени от държавите членки. В предложената със законопроекта редакция на чл. 17, ал. 1 от ЗЕДЕП е посочен националният орган – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, която ще определя сертифициращите организации. В съответствие с изискванията на чл. 30, параграф 2 и чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 в предложената редакция на чл. 17, ал. 3 от ЗЕДЕП е установено задължение за агенцията да уведомява Европейската комисия за: 1. лицата, на които е разрешено да извършват дейност по оценяване на съответствието на устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и на устройствата за създаване на квалифицирани електронни печати, и 2. сертифицираните в съответствие с Регламента устройства. (§ 10 относно изменението на чл. 17).
Съобразно променената структура на закона, нормите, свързани с тайната на данните и оспорването на изявленията при ползването на удостоверителни услуги, са намерили ново систематично място – в глава трета „Електронни удостоверителни услуги“ като чл. 18а и 18б. В тях, за разлика от съществуващите чл. 14 и 15, са включени хипотезите на всички удостоверителни услуги, а не само  на електронните подписи (§ 11 относно създаването на чл. 18а и 18б и § 7 относно отмяната на чл. 14-15).
В чл. 3, параграф 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014 се съдържа определение на понятието „доставчик на удостоверителни услуги” – това е физическо или юридическо лице, което предоставя една или повече удостоверителни услуги като доставчик на квалифицирани или на неквалифицирани удостоверителни услуги. От своя страна, „доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги” съгласно чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014  е доставчик на удостоверителни услуги, който предоставя една или повече квалифицирани удостоверителни услуги и е получил квалифицирания си статут от надзорен орган в съответствие с изискванията на Раздел 3 от Регламента. С предложената с § 12 редакция на чл. 19 чрез препращане към Регламента се въвеждат общото понятие за доставчик на удостоверителни услуги, както и специфичната категория доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги.
С предлаганото изменение на чл. 21 от ЗЕДЕП са посочени изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на удостоверителни услуги при осъществяване на дейността си, включително допълнителните изисквания към доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Тъй като чрез Регламента тези изисквания са установени по еднакъв начин за всички доставчици в Европейски съюз, посочването им в закона е чрез препратка към съответните членове на Регламента, а действащите правила в чл. 21 и 22 от ЗЕДЕП са съответно изменени или отменени. В чл. 21 се предлагат правила по неуредените от Регламента въпроси – 1. срок за съхраняване на разположение на данните (в чл. 24, параграф 2, буква „з“ от Регламента се изисква този срок да е „подходящ“); и 2. размер на поддържаните финансови ресурси и/или застраховка за отговорност за възможните вреди от дейността на доставчика (съгласно чл. 24, параграф 2, буква „в“ от Регламента размерът на средствата трябва да е „в съответствие с националното право“). Като подходящ срок в законопроекта е запазено съществуващо правило и се предлага той да е 10 години. Срокът е съобразен с най-дългия срок, в който може да бъде предявена претенция пред съд преди евентуалното й погасяване поради изтекла давност – в Регламента изрично е посочено, че целта на такова съхраняване е „по-специално с оглед на предоставяне на доказателство при съдебни производства“. Предвижда се размерът на поддържаните финансови ресурси да се определя в наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията, като в 
чл. 21, ал. 5 е създадена съответната законова делегация. Съгласно новия 
чл. 23а - в същата наредба ще се съдържат и правилата за прекратяването на дейността на доставчика, с цел осигуряване на непрекъснатостта на обслужването и запазването на достъпа до съхранената информация. Уточняването на тези въпроси в националното право ще допринесе за създаването на ясна, точна и непротиворечива правна уредба, улесняваща правоприлагането (§ 13-16 относно чл. 21-23а). 
В съответствие с разширения обхват на закона се предлага промяна в наименованието и уредбата на раздел III, глава трета, като разпоредбите обхващат не само удостоверенията за квалифициран електронен подпис, а всички квалифицирани удостоверения по Регламент (ЕС) № 910/2014. Тъй като в приложения I, III и IV регламентът съдържа подробни изисквания към различните видове квалифицирани удостоверения, законопроектът предвижда отмяна на чл. 24 от ЗЕДЕП и съответна промяна на чл. 25 по отношение на издаването на удостоверенията. В чл. 25, ал. 6-8 са включени подробни правила, свързани с отстраняването на грешки и непълноти, на основата на действащия чл. 25, ал. 6. В отделна норма – чл. 25а, е създадена уредба за уведомяването на доставчика от страна на титуляря за настъпили промени на обстоятелствата, включени в издаденото удостоверение (§ 17-20 относно наименованието на раздела и чл. 24-25а).
В чл. 17 от Регламент (ЕС) № 910/2014 са установени правила за осъществяването на надзор върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. В чл. 17, параграф 1 е предвидено, че задачите по надзора на територията на всяка държава членка се изпълняват от определен от съответната държава надзорен орган или от надзорен орган на друга държава членка въз основа на взаимно споразумение. В тази връзка, в редакцията на чл. 32, ал. 1 и 2 изрично е посочено, че Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е националният надзорен орган, осъществяващ правомощията по Регламент (ЕС) № 910/2014, включително да предоставя и да отнема квалифицирания статут на доставчиците на удостоверителни услуги. С оглед изискването на чл. 17, параграф 1,  изречение 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 надзорният орган да разполага с необходимите правомощия във връзка с осъществяването на надзора се предвижда към съществуващите да се създаде ново изрично правомощие на КРС, а именно – да получава от доставчиците на удостоверителни услуги необходимата информация за изпълнение на функциите й на надзорен орган. В съответствие с чл. 18, параграф 3 от Регламента се предвижда възможност КРС да участва в провеждането на съвместни разследвания с надзорни органи на други държави членки. С предложената нова редакция на чл. 32, 
ал. 4 на КРС е възложена и дейността по създаване, поддържане и публикуване на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014 (§ 27 относно чл. 32).
Глава четвърта е озаглавена „Акредитация на органи за оценяване на съответствието”. За разлика от действащия режим, самите доставчици на удостоверителни услуги вече няма да подлежат на акредитация. Съгласно 
чл. 21 от Регламента, ако доставчик реши да предлага една или повече квалифицирани услуги, трябва да направи уведомление за намерението си пред надзорния орган - КРС, и да приложи доклад за оценяване на съответствието, съставен от орган за оценяване на съответствието. Комисията за регулиране на съобщенията ще трябва да провери дали доставчикът и предоставяните от него услуги отговарят на изискванията на Регламента, и при положителна преценка на тези обстоятелства – да му предостави квалифициран статут и да го включи в доверителните списъци в тримесечен срок от уведомяването от доставчика. След вписването в доверителните списъци доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги подлежат на периодични одити най-малко веднъж на 24 месеца, за тяхна собствена сметка, от орган за оценяване на съответствието (чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014). Надзорният орган съгласно чл. 20, параграф 2 от Регламента може по всяко време да извърши одит или да поиска от орган за оценяване на съответствието да извърши такъв, за да потвърди, че доставчикът и предоставяните от него квалифицирани услуги отговарят на изискванията на Регламента. Посочените органи за оценяване на съответствието могат да осъществяват тази дейност след акредитация в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (Регламент (ЕО) № 765/2008). Целта на акредитацията съгласно чл. 3, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 910/2014 е да се удостовери, че съответното лице е компетентно да извършва оценяване на съответствието. В тази връзка със законопроекта се предлага създаването на нов чл. 33а и изменение на чл. 34, като е предвидено акредитацията на органите за оценяване на съответствието да се извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (Агенцията). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) Агенцията е националният орган по акредитация в Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. Акредитацията от страна на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ се извършва при условията и по реда на ЗНАООС. Освен това акредитацията може да се извършва и от орган за акредитация на друга държава членка или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (§ 29-31 относно наименованието на главата и на чл. 33а и 34).
Предлага се отмяната на следните текстове в глава четвърта: 
1. в чл. 35 (поради наличието на специална уредба на правомощията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в ЗНАООС); 2. в 
чл. 36 (поради посочената несъвместимост на съществуващия режим на доброволна акредитация на доставчиците на удостоверителни услуги с разпоредбите на Регламента); 3. в чл. 37а (в съответствие с предложения със законопроекта чл. 23а, който урежда тези отношения в наредба на съответното систематично място в закона); 4. в чл. 38 (предвид пряко приложимите правила на Регламента за воденето на доверителните списъци от надзорния орган); 5. в чл. 39 (предвид специалната уредба на дейностите по акредитацията в Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието), и 6. в чл. 40 (предвид уредбата на раздел 6 от Регламента на електронните времеви печати) (§ 32 относно отмяната на 
чл. 35, 36, 37а, 38, 39 и 40).
Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 910/2014 приемането на правила относно санкциите за неизпълнение на изискванията на Регламента са в правомощията на държавите членки. В тази връзка административнонаказателните разпоредби са прецизирани и допълнени, като е предвидено налагането на имуществени санкции и глоби за нарушения на конкретни разпоредби на Регламента с § 35 от законопроекта. Не се предлага промяна в размера на санкциите, сравнено с действащия ЗЕДЕП.
Предвид използваната от Регламент (ЕС) № 910/2014 терминология навсякъде в закона се предлага да отпаднат текстовете, свързани с автора на електронното изявление.
В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени изменения в редица закони, които препращат към Закона за електронния документ и електронния подпис. Измененията са както с формален характер – във връзка с необходимостта от допълване на препратките към Регламент (ЕС) № 910/2014 и прецизиране с оглед на измененото заглавие на националния закон, така и за уточняване на вида на електронния подпис, който се изисква при предоставяне на някои електронни административни услуги. В тази връзка, където такова уточнение не е налице, е възприет подход, при който се дава възможност за използване от потребителите на усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, и квалифициран електронен подпис при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с чл. 27 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
Приемането на законопроекта ще изиграе ролята на инструмент за включването на Република България в един дългосрочен организационен и управленски модел за оперативно съвместима инфраструктура за обществените услуги в Европа. 
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2016 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2016 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Законопроектът е изработен и съгласуван до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове 
(ДВ, бр. 34 от 2016 г.) и на основание § 9 от Преходните и заключителните му разпоредби се одобрява и приема по действащия до 4 ноември 2016 г. ред.

Приложение: съгласно текста.
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							(Бойко Борисов)



