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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 изменение на Закона за обществените библиотеки

(Обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2009 г2009 г., бр. 38 от 2010 г. и 
бр. 15 и 68  от 2013 г2013 г.)

§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, съдържащо данни, определени с наредбата по ал. 1, включително относно изпълнението на изискванията на чл. 8, ал. 1.
(3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път или се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като уведомява писмено заявителя в същия срок.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.” 

Преходни разпоредби
§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки.
§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за вписване в регистъра по чл. 10, по електронен път.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки


Основна цел на предлаганите изменения е създаването на законова делегация за издаване на подзаконов нормативен акт, уреждащ реда за вписване в публичния регистър на обществените библиотеки.
Съгласно чл. 7 от Закона за обществените библиотеки (ЗОБ) обществени библиотеки са Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", регионалните, общинските и читалищните библиотеки. Редът за вписване на посочените обществените библиотеки ще бъде регламентиран с наредба на министъра на културата.
За извършеното вписване ще бъде издавано удостоверение от министъра на културата, като процедурата по вписване, включително издаване на документ, удостоверяващ вписването (удостоверение за вписване), ще се развие в рамките на 14–дневен срок.
Предложеното изменение цели намаляване на административната тежест в изпълнение на т. 1 от Протоколно решение от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 28 юни 2017 г., с която се възлага на всички административни органи в срок до 31 юли 2017 г. да извършат детайлен преглед на предоставените от тях услуги и регулаторни режими и да идентифицират възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест. В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена частична предварителна оценка на въздействието, която дава информация за очакваното въздействие и за резултатите от приемането на законопроекта.
С приемането на предложените изменения се очаква да бъдат реализирани следните резултати:
- създава се правно основание за приемането на подзаконов нормативен акт, който урежда реда за воденето на регистъра на обществените библиотеки и дава яснота относно протичането на процедурата и ангажираните в нея субекти; осигурява се попълване на регистъра в установени срокове и навременната актуализация на информацията в него;
- с нормативен акт се въвеждат срокове за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за вписване в регистъра, като целта е срокът да бъде намален максимално; актуализацията на базата данни с информация ще облекчи достъпа на потребителите до тази информация;
- осигуряват се условия за приемане на документи и заявления за вписване и за промени в регистъра по електронен път.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2017 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

