14 Закон за регистър БУЛСТАТ
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:
Основание за
приемане на акта:
Орган приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:
Други органи по
прилагане на акта:

Административни
структури:
Консултативни
органи:
Други организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални актове:

Закон за регистър БУЛСТАТ
14
закон
С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и
за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи. [чл. 1]

Народно събрание на Република България
ДВ, бр. 39 от 2005 г.
11.08.2005 г
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
105
34
42
82, 95
Части:
Глави:
6

5
0
2
Година:
2005
2006
2007
2009
Раздели:

Забележка:

Членове:
51

Министър на правосъдието
Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието
Министър на вътрешните работи
Национален статистически институт
Националният осигурителен институт
Агенция "Митници"
Централно управление на Национална агенция за приходите
Агенцията по вписванията

Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
изследвания акт:
чл. 3, ал. 1, т. 6,

Препращащ към
чл.:

Наименование на свързания акт:
Кодекс за социалното осигуряване

чл. 9, ал. 5
чл. 10, ал. 1, т. 1, буква
„г”
чл. 2, ал. 2
чл. 25, ал. 4
чл. 26, ал. 1
чл. 39
чл. 3, ал. 1, т. 4
чл. 10, ал. 1, т. 1, буква
„б”
чл. 3, ал. 1, т. 6

Закон за защита на класифицираната
информация

Закон за насърчаване на инвестициите

Закон за задълженията и договорите

чл. 10, ал. 1, т. 1, буква
„г”
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Закон за административните нарушения
и наказания

чл. 49, ал. 3
чл. 51, ал. 2
Правно основание в
изследвания акт:

Препращащ към
чл.:

Наименование на свързания акт:

Актове от правото
на ЕС

№

Правно основание

Препращащ към
чл.

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС
(конвенции, договори,
харти и др.):

№
1.

2.

3.

Наименование

Наименование
НАРЕДБА № 7 от
29.06.2006 г. за
взаимодействието
на регистър
БУЛСТАТ с други
регистри и
информационни
системи и за
достъпа до данни
Издадена от
министъра на
правосъдието,
обн., ДВ, бр. 56 от
11.07.2006 г.
НАРЕДБА за
взаимодействието
между регистър
БУЛСТАТ и други
национални и
ведомствени
регистри и
информационни
системи
Приета с ПМС №
250 от 15.09.2006
г., обн., ДВ, бр. 78
от 26.09.2006 г.
НАРЕДБА № 2 от
5.11.2004 г. за
условията и реда
за начисляване и
разходване на
средствата за
развитие на
материалната
база, за
повишаване на
квалификацията и
за стимулиране на
служителите от
Агенцията по

Правно основание

Прилагащ текст чл.

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)

Задължен орган:

27(4)
28(3)
32(6)
33(5)
34(3)

Министерство на
правосъдието

29(3)

Министерски
съвет

43 ЗРБУЛСТАТ
58а(3) Закона за
кадастъра и
имотния регистър
39(2), т. 1 ЗТР

Министър на
правосъдието.
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вписванията
Издадена от
министъра на
правосъдието,
обн., ДВ, бр. 101
от 16.11.2004 г., в
сила от 1.10.2004
г., изм. и доп., бр.
61 от 26.07.2005
г., в сила от
11.08.2005 г., бр.
24 от 4.03.2008 г.,
в сила от
1.01.2008 г., изм.,
бр. 71 от
12.08.2008 г., в
сила от 30.05.2008
г., доп., бр. 88 от
10.10.2008 г., в
сила от 30.05.2008
г., изм., бр. 7 от
27.01.2009 г., в
сила от 27.01.2009
г.
Абревиатури:

Бележки и общи
коментари по
закона:

ЗРБ

Закон за регистър БУЛСТАТ

ЕИК

Единен идентификационен код

ЕГН

Единен граждански номер

ЛНЧ

Личен номер на чужденец

ЕСГРАОН

Единната система за гражданска регистрация и
административно обслужване на населението

С този закон е изпълнена препоръката на ЕВРОСТАТ за въвеждане на единна
регистрация на принципа “Обслужване на едно гише” с цел постигане на високо ниво
на обслужването.
Без да са посочени изрично в разпоредби на Закон за регистър БУЛСТАТ, като свързани
актове от правото на ЕС са идентифицирани още:
Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 година относно статистическите
отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в
Общността

Препоръки от общ
характер:
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