Предложения за изменения и допълнения на
закони в област Земеделие и гори –
§ 26, 34, 39, 59, 77, 104, 106, 113, 114, 119, 125, 129, 130, 131 и 143 от проекта на Закон за
изменение и допълнение на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 26. Закон за арендата в земеделието
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 3. (1) Договорите за аренда, както и
споразуменията за тяхното изменение или
прекратяване се сключват в писмена форма с
нотариално удостоверяване на подписите на
страните, извършени едновременно. В хода на
нотариалното производство нотариусът
извършва проверка за спазване на изискванията
на ал. 4 и съхранява скици на имотите, предмет
на договора. Скиците се заявяват за получаване
от нотариус чрез отдалечен достъп до
информационната система на кадастъра и
имотния регистър или се предоставят от страна
в нотариалното производство. Когато за
съответното землище няма влезли в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри,
нотариусът съхранява скици на имотите,
издадени от съответната общинска служба по
земеделие по местонахождението на имотите.

Чл. 3. (1) Договорите за аренда, както и
споразуменията за тяхното изменение или
прекратяване се сключват в писмена форма с
нотариално удостоверяване на подписите на
страните, извършени едновременно. В хода на
нотариалното производство нотариусът
извършва проверка за спазване на изискванията
на ал. 4 и съхранява скици на имотите, предмет
на договора. Скиците се заявяват за получаване
от нотариус чрез отдалечен достъп до
информационната система на кадастъра и
имотния регистър, а за районите без одобрена
кадастрална карта или се предоставят от страна
в нотариалното производство. Когато за
съответното землище няма влезли в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри,
нотариусът съхранява скици на имотите,
издадени от съответната общинска служба по
земеделие по местонахождението на имотите.

(2) Договорите за аренда, както и
споразуменията за тяхното изменение или
прекратяване, сключени в писмена форма с
нотариално удостоверяване на подписите на
страните, се вписват в службата по вписванията
и се регистрират в съответната общинска
служба по земеделие. Към акта, подлежащ на
вписване, се прилагат издадените по реда на ал.
1 скици на имотите.

(2) Договорите за аренда, както и
споразуменията за тяхното изменение или
прекратяване, сключени в писмена форма с
нотариално удостоверяване на подписите на
страните, се вписват в службата по вписванията
и след вписването се изпращат по служебен път
за регистрациясе регистрират в съответната
общинска служба по земеделие. Към акта,
подлежащ на вписване, се изпращатприлагат
издадените по реда на ал. 1 скици на имотите.

(3) За регистрация на договорите за аренда в
общинските служби по земеделие се прилагат
правилата по чл. 37б, ал. 7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи.
(4) Договор за аренда, както и споразумение за
неговото изменение или прекратяване може да
се сключи със собственик, съсобственик на
земеделска земя, чиято собственост е повече от
50 на сто идеални части от съсобствен имот или
с лице, упълномощено от собственик или
съсобственици, притежаващи общо с него
повече от 50 на сто идеални части от
съсобствения имот. Упълномощаването трябва
да бъде с нотариално заверено изрично
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пълномощно. В тези случаи отношенията между
съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал.
3 от Закона за собствеността.
(5) (отм.).

Предложение за промяна
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§ 34. Закон за виното и спиртните напитки
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и
горите осъществява държавната политика в
лозаро-винарския сектор.
(2) Министърът на икономиката осъществява
държавната политика по отношение на
производството на етилов алкохол от
земеделски произход, дестилати от земеделски
произход и на спиртните напитки.
(3) Контролът по спазване изискванията на
закона по отношение на лозовите насаждения и
лозаро-винарските продукти, плодовите вина и
оцета се осъществява от Изпълнителната
агенция по лозата и виното (ИАЛВ) към
министъра на земеделието, храните и горите,
която е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София.
(4) Средствата за извършване дейността на
ИАЛВ се осигуряват ежегодно чрез бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите, както следва:
1. трансфери от бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите;
2. приходи от извършвани услуги;
3. средства, получени от глоби и имуществени
санкции, налагани по този закон;
4. средства, получени по международни проекти
и програми;
5. други източници.
(5) За извършване на услугите по ал. 4, т. 2
ИАЛВ събира такси в размер, определен с
тарифа на Министерския съвет.
(6) Устройството, структурата, организацията и
дейността на ИАЛВ се уреждат с устройствен
правилник, утвърден от Министерския съвет.
(7) Изпълнителният директор на ИАЛВ
утвърждава със заповед образци на документи
по този закон, ако с нормативен акт не е
предвиден друг ред. Заповедта и документите се
публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в
срок до 24 часа от утвърждаването им. В
заповедта могат да се предвидят условия и ред
за подаване на документите в електронен вид.
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(8) За вино, предназначено за износ в трети
държави, ИАЛВ издава сертификат за
безопасност на виното, в случай че в държавата
вносител са приложими такива изисквания.
Сертификатът се издава по искане на
износителя след заплащане на такса съгласно
тарифата по ал. 5.

(8) За вино, предназначено за износ в трети
държави, ИАЛВ издава сертификат за
безопасност на виното, в случай че в държавата
вносител са приложими такива изисквания.
Сертификатът се издава по искане на
износителя след заплащане на такса съгласно
тарифата по ал. 5. Искането на лицето следва да
съдържа:
нови:1. списък на вината обект на Сертификата
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за безопасност по образец на ИАЛВ
2. копия на Протоколи от изпитване, издадени
от акредитирана лаборатория, заверени от
заявителя;
3. номер и дата на Протоколи за одобрение на
вината, издадени от Регионална дегустационна
комисия към Регионална лозаро-винарска
камара;
4. декларация от производителя на вината за
прилагането на разрешени енологични практики
при производството им по образец на ИАЛВ;
5. пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице;
6. документ за платена такса, когато плащането
не е извършено по електронен път.

(9) Изпълнителната агенция по лозата и виното
администрира мерките за подпомагане на
лозаро-винарския сектор.
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нов: 2а (1) За удостоверяване на въведените
нормативни изисквания за образование,
квалификация и/или материална обезпеченост
при извършването на регистрации, издаване на
разрешения и удостоверения, подаване на
уведомления, както и при предоставяне на
административни услуги по реда на този закон и
подзаконовите нормативни актове по
прилагането му, заявителят не предоставя
документи, като посочва в заявленията до
компетентния орган идентификационни данни и
декларира съответните обстоятелства, както
следва:
1. номер и дата на издаване на разрешение за
ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация на обекта, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията;
2. декларация, че заявителят разполага с право
да ползва даден обект, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан;
3. идентификационни данни за обекта - адрес,
номер по действащ план или, за имоти в райони
с одобрена кадастрална карта - идентификатор,
определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;
4. номер, дата и издател на диплома за
придобито образование в Република България
или номер, дата и издател на документ за
признаване на придобито в чужбина
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образование;
(2) Заявленията за извършване на регистрации,
издаване на разрешения и удостоверения,
подаване на уведомления, както и при
предоставяне на административни услуги по
реда на този закон и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му могат да се подават на
хартиен носител или по електронен път.
(3) Заявленията по ал. 3 могат да бъдат подавани
лично от заявителя или от упълномощено лице
при представяне на писмено пълномощно.

Чл. 16. (1) Правото на ново засаждане се
предоставя за площи:
1. за експериментални цели;
2. за подготовка на лозов посадъчен материал;
3. свързани с уедряване на поземлени имоти или
с отчуждаване на имоти в обществен интерес.
(2) Правото не може да се прехвърля или
преотстъпва на други лица и се упражнява до
края на втората винарска година, следваща
годината, в която е било предоставено.
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(3) За придобиване право на ново засаждане
производителят подава в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, и
прилага посочените в него документи. За
разглеждане на заявлението се заплаща такса
съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5.

(3) За придобиване право на ново засаждане
производителят подава в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, и
прилага посочените в него документи. За
разглеждане на заявлението се заплаща такса
съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5. Заявлението за
придобиване право на ново засаждане съдържа:
нови: 1. идентификационни данни за имота адрес, номер по действащ план или, за имоти в
райони с одобрена кадастрална карта идентификатор, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър и площ на имота;
2. посочване на винения сорт лози;
3. декларация за наличието на вещни тежести
върху имота;
4. декларация, че заявителят разполага с право
да ползва имота, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан.
5. когато заявените за засаждане имоти се
стопанисват под наем или аренда - изрично
съгласие на собственика на имота/ите за
създаване на лозови насаждения в тях;
6. пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице;
7. документ за платена такса, когато плащането
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не е извършено по електронен път.

(4) В срок до 5 работни дни от подаване на
заявлението по ал. 3 съответното териториално
звено на ИАЛВ извършва проверка на
представените документи. При установяване на
непълноти и/или нередности териториалното
звено на ИАЛВ писмено уведомява заявителя,
който в срок до 10 работни дни от получаване
на уведомлението представя изисканите
документи или писмени обяснения. В случай че
заявителят не отстрани непълнотите и/или
нередностите в определения срок, заявлението
се оставя без разглеждане.
(5) В срок до 5 работни дни от извършване на
проверката по ал. 4, съответно от отстраняване
на непълнотите и/или нередностите
комплектуваната преписка се изпраща в
Централното управление на ИАЛВ.
(6) В срок до 7 работни дни от получаване на
документите по ал. 5 изпълнителният директор
на ИАЛВ издава акт за право на ново засаждане.
(7) В акта за право на ново засаждане се
посочват:
1. правно основание за издаване на акта;
2. име на физическото лице или наименование
на юридическото лице - производител, на което
се предоставя правото на ново засаждане;
3. регистрационен номер на производителя и
идентификационен номер на лозарското
стопанство;
4. цел, за която се предоставя правото на ново
засаждане;
5. данни за имота или имотите, за които се
предоставя правото на ново засаждане - код по
Единния класификатор на административнотериториалните и териториалните единици
(ЕКАТТЕ) на землището на населеното място,
номер на имота или имотите, размер на площта
и правно основание за ползване;
6. наименование на сорт по имоти;
7. срок за упражняване на правото на ново
засаждане;
8. период на експеримента - в случаите на ал. 1,
т. 1;
9. период за производство на лозов посадъчен
материал - в случаите на ал. 1, т. 2;
10. ред за обжалване на акта;
11. други данни.
(8) При засаждане на имот или имоти, посочени
в акта за право на ново засаждане,
производителят подава в ИАЛВ заявление за
край на засаждането по образец, утвърден от
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изпълнителния директор на ИАЛВ. Заявлението
се подава в срок до 30 дни от засаждането.
(9) В срок до 30 дни от получаване на
заявлението по ал. 8 ИАЛВ извършва проверка
на място за съответствие на действително
извършеното засаждане с данните от акта.
(10) Проверката по ал. 9 се състои в измерване с
GPS устройство и изготвяне на снимков
материал на ефективно засадената площ, като
резултатите от нея се отразяват в контролен
лист в два екземпляра, подписан от
длъжностните лица, извършили проверката, и
производителя или негов упълномощен
представител. В срок до 5 работни дни от
извършването на проверката преписката се
изпраща в Централното управление на ИАЛВ за
отразяване на засаждането в лозарския
регистър.
(11) В срок до 15 дни от получаването на
преписката по ал. 10 ИАЛВ отразява
засаждането в лозарския регистър, за което
писмено уведомява производителя и му
изпраща актуална справка на лозарското
стопанство.
(12) Правата, които не са упражнени в срока по
ал. 7, т. 7, се включват в Националния резерв от
права на засаждане на винени сортове лози.
(13) Когато правото на ново засаждане е
предоставено за площи за експериментални
цели или за подготовка на лозов посадъчен
материал, след края на периода по ал. 7, т. 8 и 9,
лозовите насаждения:
1. могат да се използват от производителя за
производство на лозаро-винарски продукти,
които да се предлагат на пазара само в случай,
че производителят е получил права от
Националния резерв от права на засаждане на
винени сортове лози или права на презасаждане,
или;
2. се изкореняват за сметка на производителя;
продуктите, произведени от грозде от тази
площ, докато не бъде изкоренена, могат да се
пускат в обращение само за целите на
дестилацията за сметка на производителя и не
могат да се използват за производството на
алкохол с действително алкохолно съдържание
80 обемни процента или по-малко.
(14) В срок до 14 дни от изтичането на периода
по ал. 7, т. 8 и 9 производителят:
1. подава заявление в ИАЛВ за ползване на
лозовите насаждения - в случаите по ал. 13, т. 1;
2. писмено уведомява ИАЛВ за изкореняване на
лозовите насаждения - в случаите по ал. 13, т. 2,
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и определя срок за изкореняването.
(15) При изкореняване на лозовите насаждения
по ал. 13, т. 2 не се пораждат права на
презасаждане.

Предложение за промяна

Чл. 18. (1) За придобиване право на
презасаждане производителят подава заявление
за начало на изкореняването по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, придружено с
изискуемите документи, посочени в него.
Заявлението се подава в териториалното звено
на ИАЛВ по регистрация на лозарското
стопанство след заплащане на такса за
разглеждане съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5.

Чл. 18. (1) За придобиване право на
презасаждане производителят подава заявление
за начало на изкореняването по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 7. Заявлението се
подава в териториалното звено на ИАЛВ по
регистрация на лозарското стопанство след
заплащане на такса за разглеждане съгласно
тарифата по чл. 2, ал. 5. Заявлението за начало
на изкореняването съдържа:
1. идентификационни данни за имота - адрес,
номер по действащ план или, за имоти в райони
с одобрена кадастрална карта - идентификатор,
определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър и площ на имота, която ще
бъде изкоренена;
2. сортов състав и година на засаждане на
лозовото насаждение;
3. декларация, че заявителят разполага с право
да ползва имота, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан;
5. когато заявените имоти се стопанисват под
наем или аренда - изрично съгласие на
собственика на имота/ите за изкореняване на
лозята;
6. пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.(1) За придобиване
право на презасаждане производителят подава
заявление за начало на изкореняването по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7,
придружено с изискуемите документи, посочени
в него. Заявлението се подава в териториалното
звено на ИАЛВ по регистрация на лозарското
стопанство след заплащане на такса за
разглеждане съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5.

(2) В срок до 10 работни дни от подаване на
заявлението по ал. 1 териториалното звено на
ИАЛВ извършва проверка на предоставените
документи и сравнява данните за посочените в
заявлението имоти с данните от лозарското
стопанство, вписани в лозарския регистър.
(3) При установяване на непълноти и/или
нередности в заявлението и приложените към
него документи териториалното звено на ИАЛВ
писмено уведомява производителя, който в срок

няма промени
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до 10 работни дни от получаване на
уведомлението представя изисканите документи
или писмени обяснения.
(4) В случаите когато производителят не
отстрани непълнотите и/или нередностите в
срока по ал. 3, заявлението се оставя без
разглеждане. Производителят може да подаде
ново заявление в съответната винарска година.
(5) В срок до 7 работни дни от извършване на
проверката по ал. 2 или след отстраняване на
непълнотите и/или нередностите по ал. 3
териториалното звено на ИАЛВ извършва
проверка на място на заявените имоти за
установяване на действителното агротехническо
състояние на лозовите насаждения, измерва
ефективно засадената площ с винени лозя и
изготвя снимков материал. Резултатите от
проверката се отразяват в контролен лист в два
екземпляра, подписан от длъжностните лица,
извършили проверката, и производителя или
негов упълномощен представител.
(6) След извършване на проверката по ал. 5
териториалното звено на ИАЛВ писмено
уведомява производителя за измерената
ефективно засадена площ.
(7) Изкореняването на лозовите насаждения
започва след получаване на уведомлението по
ал. 6. За придобиване право на презасаждане
производителят трябва да изкорени лозовото
насаждение до края на втората винарска година
от уведомлението.

Предложение за промяна

Чл. 19. (1) При изкореняване производителят е
длъжен да отстрани напълно всички надземни
части на лозовите насаждения, корените им,
както и да почисти площта от всички
растителни остатъци.

няма промени

(2) Не по-късно от 30 дни след приключване на
изкореняването производителят подава в
съответното териториално звено на ИАЛВ
заявление за край на изкореняване по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 7.

(2) Не по-късно от 30 дни след приключване на
изкореняването производителят подава в
съответното териториално звено на ИАЛВ
заявление за край на изкореняване по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, което съдържа:
1. таблица с описание на изкоренения/ите
имот/и;
2. пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.

(3) В срок до 10 работни дни от получаване на
заявлението по ал. 2 съответното териториално
звено на ИАЛВ извършва проверка на място на
изкоренените площи. Резултатите от проверката
се отразяват в контролен лист в два екземпляра,
подписан от длъжностните лица, извършили
проверката, и производителя или негов

няма промени
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упълномощен представител.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията
по ал. 1 териториалното звено на ИАЛВ издава
задължително предписание и определя срок за
изпълнението им.
(5) В срок до три работни дни след извършване
на проверката по ал. 2 териториалното звено на
ИАЛВ изготвя предложение до изпълнителния
директор за издаване на акт за право на
презасаждане.
(6) В срок до 7 работни дни от получаването на
предложението по ал. 5 изпълнителният
директор на ИАЛВ издава акт за право на
презасаждане. В акта се посочват:
1. правно основание за издаване на акта;
2. име на физическото лице или наименование
на юридическото лице - производител, на което
се предоставя правото на презасаждане;
3. регистрационен номер на производителя и
идентификационен номер на лозарското
стопанство;
4. данни за имота или имотите, за които се
предоставя правото на презасаждане - ЕКАТТЕ
на землището на населеното място, номер на
имота или имотите, размер на площта и правно
основание за ползване;
5. изкорененият винен сорт лози;
6. срок за упражняване на правото на
презасаждане;
7. ред за обжалване на акта;
8. други данни.

Предложение за промяна

Чл. 20. (1) За начало на презасаждане
производителят подава в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7,
придружено с изискуемите документи, посочени
в него.

Чл. 20. (1) За начало на презасаждане
производителят подава в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7.
Заявлението съдържа:"
1. идентификационни данни за имота - адрес,
номер по действащ план или, за имоти в райони
с одобрена кадастрална карта - идентификатор,
определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър и площ на имота или площ на
ефективно изкоренена/заявена за отложено
изкореняване площ;
2. посочване на винения сорт лози или в случай
на присаждане – настоящ и бъдещ сорт лози
3. декларация за наличието на вещни тежести
върху имота;
4. декларация, че заявителят разполага с право
да ползва имота, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият

10 от 101

Съществуващ текст

Предложение за промяна
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан.
5. когато заявените имоти се стопанисват под
наем или аренда - изрично съгласие на
собственика на имота/ите за създаване на лозя
или за изкореняване на лозови насаждения в
тях;
6. пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице; документ за платена
такса, когато плащането не е извършено по
електронен път.(1) За начало на презасаждане
производителят подава в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7,
придружено с изискуемите документи, посочени
в него.

(2) Когато презасаждане ще се извършва върху
няма промени
заявени по реда на чл. 18 изкоренени площи, в
срок до 15 работни дни от получаване на
заявлението по ал. 1 съответното териториално
звено на ИАЛВ извършва проверка на място на
площите. Резултатите от проверката се
отразяват в контролен лист в два екземпляра,
подписан от длъжностните лица, извършили
проверката, и производителя или негов
упълномощен представител.
(3) При промяна на местонахождението на
лозовите насаждения в срок до 5 работни дни от
получаване на заявлението по ал. 1 съответното
териториално звено на ИАЛВ извършва
проверка на приложените документи.
(4) При установяване на непълноти и/или
нередности в заявлението и приложените към
него документи териториалното звено на ИАЛВ
писмено уведомява производителя, който в срок
до 10 работни дни от получаване на
уведомлението представя изисканите документи
или писмени обяснения.
(5) В случаите, когато производителят не
отстрани непълнотите и/или нередностите в
срока по ал. 4, заявлението се оставя без
разглеждане. Производителят може да подаде
ново заявление в съответната винарска година.
(6) В срок до 10 работни дни от извършване на
проверката по ал. 3 или след отстраняване на
непълнотите и/или нередностите по ал. 4
териториалното звено на ИАЛВ извършва
проверка на място на заявените имоти.
Резултатите от проверката се отразяват в
контролен лист в два екземпляра, подписан от
длъжностните лица, извършили проверката, и
производителя или негов упълномощен
представител.
(7) До приключване на проверката по ал. 2 и/или
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по ал. 6 производителят няма право да започне
презасаждане.
(8) В случай на промяна в посочения в
заявлението винен сорт лози и сортът, който ще
бъде засаден, производителят писмено
уведомява ИАЛВ в срок до 10 дни от промяната.
(9) В срок до 30 дни от приключване на
презасаждането на определената площ
производителят подава в съответното
териториално звено на ИАЛВ заявление за край
на презасаждането по образец, утвърден по реда
на чл. 2, ал. 7.
(10) В срок до 10 работни дни от получаване на
заявлението по ал. 9 съответното териториално
звено на ИАЛВ извършва проверка на място на
заявените имоти. Проверката се състои в
измерване с GPS устройство и изготвяне на
снимков материал на ефективно засадената
площ, като резултатите от нея се отразяват в
контролен лист в два екземпляра, подписан от
длъжностните лица, извършили проверката, и
производителя или негов упълномощен
представител. В срок до 5 работни дни от
извършването на проверката преписката се
изпраща в Централното управление на ИАЛВ за
отразяване на засаждането в лозарския
регистър.
(11) В срок до 15 дни от получаването на
преписката по ал. 10 ИАЛВ отразява
засаждането в лозарския регистър, за което
писмено уведомява производителя и му
изпраща актуална справка на лозарското
стопанство.
Чл. 27. (1) За целите на контрола ИАЛВ
поддържа лозарски регистър, който съдържа
актуализирана информация за производствения
потенциал. Регистърът е публичен и достъпен
на интернет страницата на ИАЛВ в
съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1 от
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност.

Чл. 27. (1) За целите на контрола ИАЛВ
поддържа лозарски регистър, който съдържа
актуализирана информация за производствения
потенциал. Регистърът е публичен и достъпен
на интернет страницата на ИАЛВ в
съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1 от
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност.

(2) В лозарския регистър по ал. 1 се вписват
гроздопроизводителите, лозарските стопанства,
винопроизводителите и оцетопроизводителите.
(3) Изпълнителната агенция по лозата и виното
създава и поддържа досиета на
гроздопроизводителите и производствени
досиета на винопроизводителите, които са част
от лозарския регистър.
(4) Изискванията за съдържанието на досиетата
по ал. 3 се определят с правилника за прилагане

няма промени
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на закона.

Предложение за промяна

(5) Регистърът по ал. 1 се поддържа по начин,
позволяващ съвместно функциониране или
обмен на данни с Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК).

(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол и се поддържа по
начин, позволяващ съвместно функциониране
или обмен на данни с Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК).

(6) За вписване в регистъра по ал. 1
производителите подават в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, и
прилагат посочените в него документи.

(6) За вписване в регистъра по ал. 1
производителите подават в ИАЛВ заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, което
съдържа:и прилагат посочените в него
документи.
нови: 1. декларация, че заявителят разполага с
право да ползва имота, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан.
2. при регистрация като гроздопроизводител:
а) заявление за издаване на разрешение за нови
лозови насаждения - за лицата, които желаят да
се регистрират като гроздопроизводители и да
им бъде издадено разрешение за нови лозови
насаждения;
б) описание на имота/ите, заявени за вписване в
лозарския регистър в таблица по образец на
ИАЛВ;
3. при регистрация като
вино/оцетопроизводител:
а) номер и дата на издаване на разрешение за
ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация на обекта, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията и
органът, който го е издал;
б) списък с трите имена, единен граждански
номер, личен номер или личен номер на
чужденец на лицата, които водят
производствения процес и извършват вписвания
в дневниците за лозаро-винарски продукти,
суровини и енологични манипулации, с
посочване на номер, дата и издател на диплома
за придобито в Република България образование
по специалност "Технология на виното" или
приравнени на нея специалности или номер,
дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование, а ако
образованието е придобито в чужбина и не е
признато в Република България се прилага
документ за придобиване;
в) копие на документ (заповед), удостоверяващ
упълномощаването на лицата от списъка по
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буква "б" да извършват вписвания в дневниците
за лозаро-винарски продукти, суровини и
енологични манипулации;
г) списък с категориите лозаро-винарски
продукти, съгласно Приложение № 1 от Закона
за виното и спиртните напитки, които ще се
произвеждат в обекта/обектите, включително
плодовите вина;
д) техническа справка по образец на ИАЛВ за
производствените обекти с указана площ и
местонахождение, пълно описание на
технологичното оборудване, включително
съдовете и техния обем;
4. пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.

(7) При първоначално вписване в лозарския
няма промени
регистър производителите получават уникален
идентификационен номер (УИН), който не може
да се прехвърля. Уникалният идентификационен
номер съдържа код за гроздопроизводител или
винопроизводител, данни за годината на
вписване и пореден номер на вписването.
(8) В срок до 10 дни от подаване на заявлението
по ал. 6 ИАЛВ извършва вписването и издава
удостоверение за регистрация на
гроздопроизводител или винопроизводител, в
което вписва УИН.
нова: (9) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 132. (1) Производство на етилов алкохол от
земеделски произход, дестилати и спиртни
напитки с цел продажба се извършва от
търговци, регистрирани по Търговския закон,
Закона за кооперациите или по националното
им законодателство, които са вписани в
регистъра на производителите на етилов
алкохол от земеделски произход, дестилати и
спиртни напитки.

няма промени
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Предложение за промяна

(2) В Министерството на икономиката се води
регистър на производителите на етилов алкохол
от земеделски произход, дестилати и спиртни
напитки.

(2) В Министерството на икономиката се води
регистър на производителите на етилов алкохол
от земеделски произход, дестилати и спиртни
напитки, при спазване изискванията на Закона
за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.

(3) Регистърът по ал. 2 се води по образец
няма промени
съгласно приложение № 5. Регистърът е
публичен, поддържа се в електронен вид и се
публикува на интернет страницата на
Министерството на икономиката.
(4) При вписване в регистъра на
производителите на етилов алкохол от
земеделски произход, дестилати и спиртни
напитки се издава удостоверение от министъра
на икономиката или от оправомощен от него
заместник-министър.
(5) Удостоверението по ал. 4 съдържа: номер и
датата на регистрация; наименование (фирма);
седалище и адрес на управление на заявителя;
единен идентификационен код (ЕИК) по Закона
за търговския регистър; местонахождение на
инсталираните производствени мощности;
описание на производствените мощности;
списък на произвежданите напитки и продукти;
трите имена и единен граждански номер (ЕГН)
на лицето/лицата, представляващо
производителя; трите имена и ЕГН (личен
номер или личен номер за чужденец) на лицата,
които водят производствения процес и правят
вписвания в дневниците по чл. 146.
(6) В един производствен обект производство
може да извършва само едно регистрирано лице.
нова: (7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 134. Производителите на етилов алкохол от
земеделски произход, дестилати и спиртни
напитки, предназначени за продажба, се
регистрират в Министерството на икономиката,

Чл. 134. Производителите на етилов алкохол от
земеделски произход, дестилати и спиртни
напитки, предназначени за продажба, се
регистрират в Министерството на икономиката,
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като подават следните документи:
1. заявление за регистрация с посочване на ЕИК
по Закона за търговския регистър или данни за
търговска регистрация по националното
законодателството с приложен документ, който
я удостоверява и отразява лицето, което
представлява търговеца;
2. техническа справка за откритите и закритите
производствени обекти или складове с посочена
квадратура и местонахождението им, пълно
описание на технологичното оборудване,
включително съдовете и техния обем;
3. оригинал или нотариално заверено копие на
документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията;
4. техническа спецификация за производство на
етилов алкохол от земеделски произход,
дестилати или спиртни напитки - два
екземпляра;
5. декларация от производителя за извършване
на производство съгласно изискванията на този
закон по образец съгласно приложение № 6;
6. списък с трите имена и ЕГН (личен номер или
личен номер за чужденец) на лицата, които
водят производствения процес и извършват
вписвания в дневниците по чл. 146;
7. документ за платена такса за вписване в
регистъра в размер, определен с тарифата за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката по Закона за
държавните такси, когато плащането не е
извършено по електронен път.

Предложение за промяна
като подават следните документи:
1. заявление за регистрация с посочване на ЕИК
по Закона за търговския регистър или данни за
търговска регистрация по националното
законодателството с приложен документ, който
я удостоверява и отразява лицето, което
представлява търговеца;
2. техническа справка за откритите и закритите
производствени обекти или складове с посочена
квадратура и местонахождението им, пълно
описание на технологичното оборудване,
включително съдовете и техния обем;
3. номер, дата и издател на разрешение за
ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация на обекта/обектите за
производство, когато такъв се изисква съгласно
Закона за устройство на територията3. оригинал
или нотариално заверено копие на документ,
удостоверяващ въвеждането на обекта в
експлоатация, издаден по реда на Закона за
устройство на територията;
4. техническа спецификация за производство на
етилов алкохол от земеделски произход,
дестилати или спиртни напитки - два
екземпляра;
5. декларация от производителя за извършване
на производство съгласно изискванията на този
закон по образец съгласно приложение № 6;
6. списък с трите имена и ЕГН (личен номер или
личен номер за чужденец) на лицата, които
водят производствения процес и извършват
вписвания в дневниците по чл. 146;
7. документ за платена такса за вписване в
регистъра в размер, определен с тарифата за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката по Закона за
държавните такси, когато плащането не е
извършено по електронен път.

Чл. 140. (1) Министърът на икономиката или
оправомощен от него заместник-министър
издава заповед за заличаване от регистъра по чл.
132, ал. 2:
1. по молба на производителя;
2. при заличаване на търговеца от търговския
регистър;
3. при смърт на физическото лице - търговец;
4. при установяване с влязъл в сила акт на
контролен орган, че:
а) производителят не може да осигури
необходимите технологични и санитарнохигиенни условия за производство на етилов

Чл. 140. (1) Министърът на икономиката или
оправомощен от него заместник-министър
издава заповед за заличаване от регистъра по чл.
132, ал. 2:
1. по исканемолба на производителя;
2. при заличаване на търговеца от търговския
регистър;
3. при смърт на физическото лице - търговец;
4. при установяване с влязъл в сила акт на
контролен орган, че:
а) производителят не може да осигури
необходимите технологични и санитарнохигиенни условия за производство на етилов
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алкохол от земеделски произход, дестилати и
спиртни напитки;
б) е налице спиране на производството от
производителя за период 12 месеца;
5. при предлагане на пазара на спиртни напитки
и продукти, които не отговарят на изискванията
на този закон и на техническите спецификации
на производителите или на спиртни напитки с
географско указание в нарушение на
изискванията на чл. 155, за което на нарушителя
са наложени две или повече административни
наказания с влезли в сила наказателни
постановления.

Предложение за промяна
алкохол от земеделски произход, дестилати и
спиртни напитки;
б) е налице спиране на производството от
производителя за период 12 месеца;
5. при предлагане на пазара на спиртни напитки
и продукти, които не отговарят на изискванията
на този закон и на техническите спецификации
на производителите или на спиртни напитки с
географско указание в нарушение на
изискванията на чл. 155, за което на нарушителя
са наложени две или повече административни
наказания с влезли в сила наказателни
постановления.

(2) В срок до 14 дни от настъпване на
обстоятелствата по ал. 1 длъжностни лица от
Министерството на икономиката изготвят
доклад и предлагат на министъра или на
оправомощен от него заместник-министър да
издаде заповед за заличаване от регистъра на
производител на етилов алкохол от земеделски
произход, дестилати и спиртни напитки.
(3) В срок до 14 дни от получаване на
предложението по ал. 2 министърът на
икономиката или оправомощен от него
заместник-министър издава заповед за
заличаване от регистъра.
(4) В заповедта по ал. 3 се включва
разпореждане за предварителното й изпълнение,
когато това се налага с цел осигуряване на
живота и здравето на гражданите и с оглед на
това, че от закъснението на изпълнението на
заповедта може да последва значителна или
труднопоправима вреда.
(5) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може да
бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

няма промени

Чл. 142. (1) Спазването на технологичните
изисквания при производството на етилов
алкохол от земеделски произход, дестилати и
спиртни напитки се установява със заверяване
на техническа спецификация за производство за
съответния продукт.

няма промени

(2) Заверяването на техническата спецификация
се извършва чрез проверка и съгласуване на
съдържанието й с полагане на подпис, дата и
номер от длъжностни лица, оправомощени от
министъра на икономиката.

(2) Заверяването на техническата спецификация
се извършва чрез проверка и съгласуване на
съдържанието й с полагане на подпис, дата и
номер от длъжностни лица, оправомощени от
министъра на икономиката. Когато
техническата спецификация е представена
заедно със заявление по чл. 134, заверяването й
се извършва в рамките на производството по чл.
135.
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(3) За получаване на заверката по ал. 1
производителите представят в Министерството
на икономиката изготвена съобразно утвърден
от министъра образец техническа спецификация
за производството на етилов алкохол от
земеделски произход, дестилат или спиртна
напитка в два екземпляра.
(4) При непълноти и/или неточности по
представената техническа спецификация
длъжностните лица по ал. 2 в срок до 14 дни
уведомяват заявителя с указания за
отстраняването им в срок, не по-дълъг от един
месец от получаване на уведомлението.
(5) При неотстраняване на непълнотите и/или
неточностите в срока по ал. 4 техническата
спецификация се оставя без разглеждане.
(6) Длъжностните лица заверяват два
оригинални екземпляра от техническата
спецификация по ал. 1 в срок до 14 дни от
постъпването и/или от отстраняването на
непълнотите и/или неточностите по ал. 4.
(7) Изменения и допълнения на техническите
спецификации се правят по реда на ал. 1 - 6.

няма промени

Чл. 142а. (1) Създава се регистър на лицата,
които извършват внос, въвеждане на
територията на страната, производство,
продажба, предоставяне или предлагане на
дестилационни съоръжения за производство на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки.

няма промени

(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се води от
Министерството на икономиката.

(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се води от
Министерството на икономиката при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.

(3) Редът и начинът за водене на регистъра по
ал. 1 се определят с наредба на министъра на
икономиката.
(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, могат
да продават или предоставят дестилационни
съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки на лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа
на нормативен акт.
(5) Лицата, които са вписани в регистъра по чл.
132, ал. 2, могат да търгуват с дестилационни
съоръжения за производство на етилов алкохол,

няма промени
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дестилати и спиртни напитки, като уведомяват
за това Министерството на икономиката.
(6) Редът за уведомяване по ал. 5 се определя с
наредбата по ал. 3.
(7) В регистъра по ал. 1 се вписват и лицата,
придобили дестилационни съоръжения за
производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки:
1. след проведена публична продан;
2. от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател или регистрирано лице по чл.
57, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните
складове.

Предложение за промяна

нова: (8) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
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Чл. 32. (1) Закупуването от държавата на горски
територии се извършва въз основа на решение
на Министерския съвет, с което се възлага на
министъра на земеделието, храните и горите да
проведе процедура и да сключи договор за
покупка на поземлени имоти.
(2) С предимство се купуват горски територии,
граничещи с горски територии - държавна
собственост, разположени в защитни и
специални горски територии.
(3) Въз основа на решението на Министерския
съвет по ал. 1 министърът на земеделието,
храните и горите взема решение за откриване на
процедурата, в което се посочват:
1. общините и землищата, в които държавата
желае да закупи имоти;
2. методиката за оценка на предложенията,
както и критериите за избор на имотите предмет на сделката;
3. датата, мястото и часът на разглеждане на
предложенията;
4. начинът на плащане и евентуални
обезпечения;
5. други условия.
(4) Решението по ал. 3 се публикува в един
централен и един местен ежедневник и се
оповестява публично на интернет страницата на
Изпълнителната агенция по горите в срок не помалък от два месеца преди датата на
разглеждане на предложенията.

няма промени

(5) Собствениците на поземлени имоти в горски
територии правят писмено предложение до
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, в което посочват
предлаганата от тях цена и прилагат:
1. документ за собственост;
2. скица на имота;
3. данъчна оценка на имота;
4. извадка от горскостопанския план или
програма за съответния имот.

(5) Собствениците на поземлени имоти в горски
територии правят писмено предложение до
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, което съдържав което
посочват предлаганата от тях цена и прилагат:
1. документ за собственост, а в случай, че
документът е вписан, само се посочват акт, том,
година и служба по вписванията, в която е
вписан;
2. данни за адрес, номер по действащ план и/или
идентификатор на имота, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър2. скица
на имота;
3. (отм.)данъчна оценка на имота;
4. (отм.) извадка от горскостопанския план или
програма за съответния имот.

(6) В деня, определен за разглеждане на
предложенията, изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите назначава
комисия, която да разгледа получените

няма промени
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предложения и да направи предложение за
закупуване на имотите, съответно за отказ за
закупуване. За работата на комисията се изготвя
протокол.
(7) Протоколът по ал. 6 се предоставя на
министъра на земеделието, храните и горите,
придружен със становище от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите,
проект на решение за закупуване на имотите на
лицата, чиито предложения са приети, и проект
на договор.
(8) Въз основа на решението по ал. 7
министърът на земеделието, храните и горите
сключва договор.

Предложение за промяна

Чл. 36. (1) Замяната на поземлени имоти в
горски територии - частна държавна
собственост, се извършва по писмено заявление
на заинтересованото лице.

няма промени

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. оценка на предлаганите от него поземлени
имоти;
2. документ за собственост на имотите по т. 1;
3. скици на имотите от кадастралната карта и
извадка от кадастралния регистър с данни за
имотите или скици на имотите от картата на
възстановената собственост и партиди за тях;
4. доказателства, че искането попада в
хипотезата на чл. 35, ал. 3;
5. доказателства, че няма пречки по чл. 35, ал. 5,
т. 1 и 3.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:Към
заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. оценка на предлаганите от него поземлени
имоти, а в случай, че документът е вписан, само
се посочват акт, том и година и служба по
вписванията, в която е вписан;
2. документ за собственост на имотите по т. 1;
3. данни за адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор на имота, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър3. скици
на имотите от кадастралната карта и извадка от
кадастралния регистър с данни за имотите или
скици на имотите от картата на възстановената
собственост и партиди за тях;
4. доказателства, че искането попада в
хипотезата на чл. 35, ал. 3;
5. декларациядоказателства, че няма пречки по
чл. 35, ал. 5, т. 1 и 3.

(3) Заявлението се подава в съответната
регионална дирекция по горите по
местонахождение на имота - собственост на
заинтересованото лице.
(4) По всяко заявление регионалната дирекция
по горите комплектува преписка, към която
прилага документите по ал. 2, както и оценка на
имотите - държавна собственост, и я изпраща
със становище в Изпълнителната агенция по
горите.
(5) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите дава
становище по заявлението за замяна в
едномесечен срок от постъпване на преписката
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по ал. 4, за което уведомява заявителя.
(6) При положително становище по заявлението
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по горите предлага на министъра на
земеделието, храните и горите да издаде заповед
за замяна.
(7) В тримесечен срок от постъпване на
предложението по ал. 6 министърът на
земеделието, храните и горите или определено
от него длъжностно лице от състава на
министерството се произнася по него, като
издава или отказва да издаде заповед за замяна.
Заповедта за замяна съдържа:
1. цената на всеки от имотите - предмет на
замяната;
2. описание на имотите и документите,
удостоверяващи правото на собственост;
3. размерът на режийните разноски, държавната
такса и дължимия данък, които са за сметка на
заявителя.
(8) Заповедта по ал. 7 се връчва на заявителя и
се публикува на интернет страницата на
Изпълнителната агенция по горите.
(9) В едномесечен срок от връчването на
заповедта заявителят заплаща дължимите
данъци, такси и разноски.
(10) Въз основа на влязлата в сила заповед и
извършените плащания министърът на
земеделието, храните и горите сключва договор,
който се вписва от заявителя в службите по
вписване по местонахождението на имотите за
негова сметка.
(11) Замяната на поземлени имоти в горски
територии - частна общинска собственост, се
извършва при спазване изискванията на чл. 35,
ал. 3 и по реда на Закона за общинската
собственост.
(12) Отказът по ал. 7 се съобщава и може да се
обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 55. (1) За учредяване право на строеж върху
поземлени имоти в горски територии
инвеститорът прави искане за предварително
съгласуване пред:
1. министъра на земеделието, храните и горите
или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството - за поземлените
имоти в горските територии - публична
държавна собственост, както и за обектите по
чл. 54, ал. 1, т. 6 и 7;
2. изпълнителния директор на Изпълнителната
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агенция по горите - за поземлените имоти в
горски територии - частна държавна
собственост, извън посочените в т. 1;
3. кмета на общината - за поземлени имоти в
горски територии - общинска собственост;
4. собственика - за останалите поземлени имоти
в горски територии.
(2) За учредяване право на строеж върху
поземлени имоти в горски територии за
изграждане на обекти, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната, искането за
предварително съгласуване се прави от
съответните министри и ръководители на
ведомства. Учредяването на правото на строеж е
безвъзмездно.

Предложение за промяна

(3) Искането за предварително съгласуване за
учредяване право на строеж за поземлени имоти
в горските територии - държавна и общинска
собственост, се придружава от следните
документи:
1. скица на имота или извадка за група
поземлени имоти от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър на недвижимите
имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди за
тях;
2. задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията;
3. (отм.);
4. акт за предоставяне на статут на недвижима
археологическа културна ценност съгласно
Закона за културното наследство, в случаите по
чл. 54, ал. 1, т. 7.

(3) Искането за предварително съгласуване за
учредяване право на строеж за поземлени имоти
в горските територии - държавна и общинска
собственост, съдържасе придружава от следните
документи:
1. данни за адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор за всеки от имотите, определен
по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър; 1. скица на имота или извадка за група
поземлени имоти от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър на недвижимите
имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди за
тях;
2. задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията;
3. (отм.);
4. номер, дата и издател на акт за предоставяне
на статут на недвижима археологическа
културна ценност съгласно Закона за
културното наследство, в случаите по чл. 54, ал.
1, т. 7.

(4) В двумесечен срок от постъпване на
искането лицата по ал. 1 се произнасят по него.
Решението на лицата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се
съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Когато искането е за поземлен имот в горска
територия - държавна собственост, органът по
ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасяне по него
служебно изисква становище от съответното
държавно горско стопанство или държавно
ловно стопанство.
(6) Не се изисква предварително съгласуване за
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учредяване на право на строеж за изграждане
на:
1. обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3, букви "б" – "е";
2. национални обекти и общински обекти от
първостепенно значение по смисъла на Закона
за държавната собственост и Закона за
устройство на територията;
3. обекти на техническата инфраструктура на
територията на повече от една община или една
област, когато няма друга техническа
възможност или когато друго техническо
решение е явно икономически нецелесъобразно.

Предложение за промяна

Чл. 56. (1) За учредяване право на строеж по чл.
54, ал. 1, т. 2, т. 3, буква "ж" и т. 6 и 7 върху
поземлени имоти в горски територии - държавна
и общинска собственост, се подава заявление по
образец до органа, дал предварително
съгласуване за учредяване правото на строеж по
чл. 54, ал. 1, т. 2, т. 3, буква "ж" и т. 6 и 7,
комплектувано със следните документи:
1. скица на имота от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър на недвижимите
имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди за тях
или комбинирана скица, съдържаща същите
данни;
2. одобрен подробен устройствен план и
удостоверение, че актът за одобряването му е
влязъл в сила, издадено от органа, който го е
одобрил;
3. оценка на имота съгласно наредбата по чл. 86,
ал. 2;
4. влязъл в сила административен акт, издаден
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или по реда на Закона за
биологичното разнообразие или становище на
компетентния орган по околна среда.

Чл. 56. (1) За учредяване право на строеж по чл.
54, ал. 1, т. 2, т. 3, буква "ж" и т. 6 и 7 върху
поземлени имоти в горски територии - държавна
и общинска собственост, се подава заявление по
образец до органа, дал предварително
съгласуване за учредяване правото на строеж по
чл. 54, ал. 1, т. 2, т. 3, буква "ж" и т. 6 и 7, което
съдържакомплектувано със следните
документи:
1. данни за адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор на имота, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър;1. скица
на имота от кадастралната карта или от картата
на възстановената собственост, извадка от
кадастралния регистър на недвижимите имоти
или от картата на възстановената собственост с
данни за имотите и партиди за тях или
комбинирана скица, съдържаща същите данни;
2. наименование, номер, дата на издаване, дата
на влизане в сила и издател на акт за одобрение
на подробен устройствен план2. одобрен
подробен устройствен план и удостоверение, че
актът за одобряването му е влязъл в сила,
издадено от органа, който го е одобрил;
3. оценка на имота съгласно наредбата по чл. 86,
ал. 2;
4. номер, дата и издател на влязъл в сила
административен акт, издаден по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или по реда на Закона за биологичното
разнообразие или становище на компетентния
орган по околна среда.

(2) В случаите по чл. 55, ал. 6 заявлението се
подава до компетентния орган по чл. 55, ал. 1.
(3) Заявленията за учредяване право на строеж
се разглеждат по реда на тяхното постъпване.
(4) Органът по чл. 55, ал. 1 се произнася по
заявлението в едномесечен срок от датата на
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постъпването му, като учредява право на строеж
върху горската територия или постановява
отказ.
(5) В случаите по чл. 55, ал. 6, когато
заявлението е за поземлен имот в горска
територия – държавна собственост,
компетентният орган по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2
преди произнасяне по него служебно изисква
становище от съответното държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство.
(6) За учредяване право на строеж върху
поземлени имоти в горски територии - държавна
собственост, се заплаща цена, определена с
наредбата по чл. 86, ал. 2. За учредяване право
на строеж върху поземлени имоти в горски
територии - общинска собственост, се заплаща
цена, определена с наредба на общинския съвет.
(7) Цената за учреденото вещно право на строеж
се посочва в акта за учредяването му и се
заплаща в тримесечен срок от влизането в сила
на акта.
(8) Актовете по ал. 4 се съобщават и могат да се
обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Въз основа на влезлия в сила акт за
учредяване правото на строеж и извършеното
плащане по ал. 7 се сключва договор между
заявителя и изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите, съответно
кмета на общината. Договорът се вписва от
заявителя в службата по вписванията по
местонахождение на имота, а копие от вписания
договор се изпраща в съответната регионална
дирекция по горите.

Чл. 62. (1) За учредяване на сервитут върху
поземлени имоти в горски територии
инвеститорът прави искане за предварително
съгласуване пред:
1. министъра на земеделието, храните и горите
или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството - за поземлените
имоти в горските територии - публична
държавна собственост, както и за обектите по
чл. 61, ал. 3, т. 2;
2. изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите - за поземлените имоти в
горски територии - частна държавна
собственост, по чл. 61, ал. 3, т. 3;
3. кмета на общината - за поземлени имоти в
горски територии - общинска собственост;
4. собственика - за останалите поземлени имоти
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в горски територии.
(2) За учредяване на сервитут върху поземлени
имоти в горски територии, свързани с
националната сигурност и отбраната на
страната, искането за предварително
съгласуване се прави от съответните министри и
ръководители на ведомства.

Предложение за промяна

(3) Искането за предварително съгласуване за
учредяване на сервитут върху поземлени имоти
в горските територии - държавна и общинска
собственост, се придружава от следните
документи:
1. скица на имота или извадка за група
поземлени имоти от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър на недвижимите
имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди за
тях;
2. задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията;
3. (отм.).

(3) Искането за предварително съгласуване за
учредяване на сервитут върху поземлени имоти
в горските територии - държавна и общинска
собственост, съдържасе придружава от следните
документи:
1. данни за адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор за всеки от имотите, определен
по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър; 1. скица на имота или извадка за група
поземлени имоти от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър на недвижимите
имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди за
тях;
2. задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията;
3. (отм.).

(4) В едномесечен срок от постъпване на
искането лицата по ал. 1 се произнасят по него.
Решението на лицата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се
съобщава по реда на
Административнопроцесуалния кодекс и може
да се обжалва при условията и по реда,
определени в него.
(5) Когато искането е за поземлен имот в горска
територия - държавна собственост, органът по
ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасяне по него
служебно изисква становище от съответното
държавно горско стопанство или държавно
ловно стопанство.
(6) Не се изисква предварително съгласуване за
учредяване на сервитут върху поземлени имоти
в горски територии за:
1. национални обекти и общински обекти от
първостепенно значение по смисъла на Закона
за държавната собственост и Закона за
устройство на територията;
2. обекти на техническата инфраструктура на
територията на повече от една община или една
област, когато няма друга техническа
възможност или когато друго техническо
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решение е явно икономически нецелесъобразно.

Предложение за промяна

Чл. 63. (1) За учредяване на сервитут върху
няма промени
поземлени имоти в горски територии се подава
заявление по образец до:
1. министъра на земеделието, храните и горите за поземлени имоти в горски територии публична държавна собственост, както и за
обектите по чл. 61, ал. 3 т. 2;
2. изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите - за поземлени имоти в горски
територии - частна държавна собственост, извън
посочените в т. 1;
3. кмета на общината - за поземлени имоти в
горски територии - общинска собственост;
4. собственика - за горската територия, частна
собственост.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. скица на имота от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър на недвижимите
имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди за тях
или комбинирана скица, съдържаща същите
данни;
2. одобрен подробен устройствен план и
удостоверение, че актът за одобряването му е
влязъл в сила, издадено от органа, който го е
одобрил;
3. документ за определяне на цената за
сервитута;
4. влязъл в сила административен акт, издаден
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или по реда на Закона за
биологичното разнообразие или становище на
компетентния орган по околна среда.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:Към
заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. данни за адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор за всеки от имотите, определен
по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър;1. скица на имота от кадастралната
карта или от картата на възстановената
собственост, извадка от кадастралния регистър
на недвижимите имоти или от картата на
възстановената собственост с данни за имотите
и партиди за тях или комбинирана скица,
съдържаща същите данни;
2. наименование, номер, дата на издаване, дата
на влизане в сила и издател на административен
акт за одобрение на подробен устройствен
план;2. одобрен подробен устройствен план и
удостоверение, че актът за одобряването му е
влязъл в сила, издадено от органа, който го е
одобрил;
3. документ за определяне на цената за
сервитута;
4. номер, дата и издател на влязъл в сила
административен акт, издаден по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или по реда на Закона за биологичното
разнообразие или становище на компетентния
орган по околна среда.

(3) Когато за изграждането на обект или
съоръжение в горски територии е необходимо
учредяване право на строеж и сервитут,
заявленията се разглеждат едновременно.
(4) Органът по ал. 1, т. 1 - 3 се произнася по
заявлението в едномесечен срок от датата на
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постъпването му, като учредява сервитут или
постановява отказ. Когато искането е за
поземлени имоти в горски територии - държавна
собственост, органът по ал. 1, т. 1 и 2 преди
произнасяне по него служебно изисква
становище от съответното държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство.
(5) За учредяване на сервитут върху поземлени
имоти в горски територии - държавна и
общинска собственост, се заплаща цена,
определена с наредбата по чл. 86, ал. 2. Цената
за учредяване на сервитута се посочва в акта за
учредяването му.
(6) Актовете по ал. 4 се съобщават и могат да се
обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Цената по ал. 5 се заплаща в тримесечен срок
от влизането в сила на акта за учредяване на
сервитут. В случай че цената не бъде заплатена
в определения срок, правата на лицето, в чиято
полза е учреден сервитутът, се погасяват.
(8) Въз основа на влезлия в сила акт за
учредяване на сервитут и извършеното плащане
на дължимата цена се сключва договор между
заявителя и изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите, съответно
кмета на общината. Договорът се вписва от
лицето, в чиято полза е учреден сервитутът, в
службата по вписванията по местонахождение
на имота и копие от вписания договор се
изпраща в съответната регионална дирекция по
горите.
(9) Цената за учредения сервитут постъпва:
1. в бюджета на Изпълнителната агенция по
горите – за горските територии – държавна
собственост;
2. в съответната община - за горските територии
- общинска собственост.
(10) Определената по реда на чл. 86, ал. 3 и 4
стойност на дървесината от горските територии
- държавна собственост, върху които е учреден
сервитут или такъв възниква по силата на
специални закони, постъпва в приход на
съответното държавно предприятие по чл. 163.
(11) Учредяването на сервитути върху
поземлени имоти - горски територии, които са
предоставени за нуждите на националната
сигурност и отбраната на страната, се извършва
след разрешение от ръководителя на
съответното ведомство, на което са
предоставени. Разрешението се изисква от
заявителя и се прилага към документите по ал.
2.
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Чл. 70. (1) За учредяване право на ползване
върху поземлени имоти в горски територии се
подава заявление по образец до:
1. министъра на земеделието, храните и горите
или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството - в случаите по чл.
69, ал. 1, т. 2 и 3;
2. изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите - за извършване на дейности,
свързани с търсене и проучване на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства;
3. кмета на общината - за поземлени имоти в
горски територии - общинска собственост;
4. собственика - за горската територия, частна
собственост.
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(2) Когато заявлението по ал. 1 е за горски
територии - държавна или общинска
собственост, към него се прилага скица на
имота или скица-проект с координатите на
точките, определящи границите на поземления
имот от кадастралната карта или от картата на
възстановената собственост, и оценка на имота,
а когато правото на ползване се учредява за
извършване на дейности, свързани с търсене и
проучване на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства, и:
1. разрешение за търсене и/или проучване,
издадено по реда на Закона за подземните
богатства;
2. влязъл в сила административен акт, издаден
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или по реда на Закона за
биологичното разнообразие или становище на
компетентния орган по околна среда;
3. изготвен и одобрен проект за рекултивация в
съответствие с нормативно установените
изисквания за рекултивация на нарушени
терени - когато дейността, за която се учредява
правото на ползване, е свързана с отнемане на
повърхностния почвен слой;
4. безусловна неотменяема банкова гаранция за
изпълнение на проекта по т. 3 в размер на
общата стойност на рекултивацията и базисната
цена на имота, върху който се учредява правото
на ползване, определена по реда на наредбата по
чл. 86, ал. 2, издадена в полза на собственика
или на съответното държавно предприятие по
чл. 163, когато дейността, за която се учредява
правото на ползване, е свързана с отнемане на
повърхностния почвен слой; гаранцията се
освобождава в едномесечен срок след приемане

(2) Когато за заявлението по ал. 1 е за горски
територии – държавна или общинска
собственост заявителят посочва адрес, номер по
действащ план или, за имоти в райони с
одобрена кадастрална карта - идентификатор,
определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър, и оценка на имота, а когато
правото се учредява за извършване на дейности,
свързани с търсене и проучване на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, и:Когато заявлението по ал. 1 е за
горски територии - държавна или общинска
собственост, към него се прилага скица на
имота или скица-проект с координатите на
точките, определящи границите на поземления
имот от кадастралната карта или от картата на
възстановената собственост, и оценка на имота,
а когато правото на ползване се учредява за
извършване на дейности, свързани с търсене и
проучване на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства, и:
1. номер, дата и издател на разрешение за
търсене и/или проучване, издадено по реда на
Закона за подземните богатства;
2. номер, дата и издател на влязъл в сила
административен акт, издаден по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или по реда на Закона за биологичното
разнообразие или становище на компетентния
орган по околна среда;
3. изготвен и одобрен проект за рекултивация в
съответствие с нормативно установените
изисквания за рекултивация на нарушени
терени - когато дейността, за която се учредява
правото на ползване, е свързана с отнемане на
повърхностния почвен слой, който проект се

29 от 101

Съществуващ текст
на рекултивацията.
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одобрява служебно от компетентния орган в
рамките на производството по учредяване на
право на ползване;
4. безусловна неотменяема банкова гаранция за
изпълнение на проекта по т. 3 в размер на
общата стойност на рекултивацията и базисната
цена на имота, върху който се учредява правото
на ползване, определена по реда на наредбата по
чл. 86, ал. 2, издадена в полза на собственика
или на съответното държавно предприятие по
чл. 163, когато дейността, за която се учредява
правото на ползване, е свързана с отнемане на
повърхностния почвен слой; гаранцията се
освобождава в едномесечен срок след приемане
на рекултивацията.

(3) Органът по чл. 69, ал. 2, т. 1 - 3 се произнася
по заявлението, като учредява право на ползване
или постановява отказ. Когато искането е за
извършване на дейности, свързани с търсене и
проучване на подземни богатства, или за
извършване на теренни проучвания на
археологически ценности, органът по ал. 1, т. 1
и 2 преди произнасянето по него служебно
изисква становище от съответното държавно
горско предприятие или държавно ловно
стопанство.

(3) В срок до 14 дни от постъпване на
заявлението органътОрганът по чл. 69, ал. 2, т. 1
- 3 се произнася по заявлението, като учредява
право на ползване или постановява отказ.
Когато искането е за извършване на дейности,
свързани с търсене и проучване на подземни
богатства, или за извършване на теренни
проучвания на археологически ценности,
органът по ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасянето по
него служебно изисква становище от
съответното държавно горско предприятие или
държавно ловно стопанство.

(4) Актовете по ал. 3 се съобщават и могат да се
обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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(5) За учредяване право на ползване върху
поземлени имоти в горски територии за
устройване на постоянни пчелини по смисъла на
Закона за пчеларството собственикът на
пчелина подава заявление до лицата по чл. 69,
ал. 3. Към заявлението се прилагат
доказателства, че заявителят е вписан в
регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството и е
собственик на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства.

(5) За учредяване право на ползване върху
поземлени имоти в горски територии за
устройване на постоянни пчелини по смисъла на
Закона за пчеларството собственикът на
пчелина подава заявление до лицата по чл. 69,
ал. 3. Органът по ал. 1 извършва служебна
проверка дали заявителят е вписан в регистъра
по чл. 8 от Закона за пчеларството и дали броят
на пчелните семейства е над 10.Към заявлението
се прилагат доказателства, че заявителят е
вписан в регистъра по чл. 8 от Закона за
пчеларството и е собственик на постоянен
пчелин с над 10 пчелни семейства.

(6) За настаняване или преместване на временен няма промени
пчелин по смисъла на Закона за пчеларството не
се учредява право на ползване върху поземлени
имоти в горски територии по реда на ал. 5, а се
издава разрешение от лицата по чл. 69, ал. 3.
(7) Актът за учредяване право на ползване по ал.
5 и разрешението по ал. 6 се издават в деня на
подаване на заявлението.
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Чл. 75. (1) За промяна на предназначението на
поземлени имоти в горски територии
собственикът или инвеститорът прави искане за
предварително съгласуване пред:
1. министъра на земеделието, храните и горите
или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството - за поземлени имоти
в горски територии - публична държавна
собственост;
2. съответната комисия по чл. 74, ал. 2 - за
поземлени имоти в горски територии извън
посочените в т. 1.
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(2) Искането за предварително съгласуване за
промяна на предназначението на поземлени
имоти в горски територии се придружава от
следните документи:
1. скица на имота или скица-проект от
кадастралната карта или от картата на
възстановената собственост;
2. одобрено задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията;
3. решение на общинския съвет - за поземлени
имоти в горски територии - собственост на
общините;
4. становище на министъра на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице - за имотите по чл. 17а от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.

(2) Искането за предварително съгласуване за
промяна на предназначението на поземлени
имоти в горски територии съдържасе
придружава от следните документи:
1. данни за адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор на имота, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър; 1.
скица на имота или скица-проект от
кадастралната карта или от картата на
възстановената собственост;
2. одобрено задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията;
3. номер и дата на решение на общинския съвет
- за поземлени имоти в горски територии собственост на общините;
4. (отм.) становище на министъра на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице - за имотите по чл. 17а от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.

(3) В едномесечен срок от постъпване на
искането органът по ал. 1 се произнася по него.
Когато искането е за поземлени имоти в горски
територии - държавна собственост, органът по
ал. 1 преди произнасянето по него служебно
изисква становище от съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно
стопанство. Органът по ал. 1 незабавно
прекратява производството, ако съгласно
становището по ал. 2, т. 4 в поземления имот
попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл.
17а от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие. Решението се
съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

(3) В едномесечен срок от постъпване на
искането органът по ал. 1 се произнася по него.
Когато искането е за поземлени имоти в горски
територии - държавна собственост, органът по
ал. 1 преди произнасянето по него служебно
изисква становище от съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно
стопанство. Когато искането е за имоти по чл.
17а от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, органът по ал. 1
преди произнасянето по него служебно изисква
становище от министъра на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице. Органът по ал. 1 незабавно прекратява
производството, ако съгласно становището по
ал. 2, т. 4 в поземления имот попадат пясъчни
дюни, освен в случаите по чл. 17а от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
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Решението се съобщава и може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Одобряването на подробен устройствен план
по реда на Закона за устройство на територията
се извършва след предварително съгласуване
промяната на предназначението на поземлени
имоти в горски територии.

няма промени

Чл. 77. (1) За промяна на предназначението на
поземлени имоти в горски територии
собственикът или инвеститорът подава
заявление по образец до органа, издал
решението за предварително съгласуване,
комплектувано със следните документи:
1. документ за собственост - за поземлени имоти
в горски територии, които не са държавна
собственост, а когато заявлението е подадено от
инвеститор - и писмено съгласие на
собственика;
2. скица на имота от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост;
3. одобрен подробен устройствен план и
удостоверение, че актът за одобряването му е
влязъл в сила, издадено от органа, който го е
одобрил;
4. оценка на имота по наредбата по чл. 86, ал. 2;
5. влезли в сила административни актове,
издадени по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда или по реда на
Закона за биологичното разнообразие, или
становище на компетентния орган по околна
среда по двата закона;

Чл. 77. (1) За промяна на предназначението на
поземлени имоти в горски територии
собственикът или инвеститорът подава
заявление по образец до органа, издал
решението за предварително съгласуване,
комплектувано със следните документи:
1. документ за собственост, а в случай, че
документът е вписан, заявителят само посочва
акт, том, година и служба по вписванията, в
която е вписан - за поземлени имоти в горски
територии, които не са държавна собственост, а
когато заявлението е подадено от инвеститор - и
писмено съгласие на собственика;
2. данни за адрес номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор на имота, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър;2. скица
на имота от кадастралната карта или от картата
на възстановената собственост;
3. наименование, номер, дата на издаване, дата
на влизане в сила и издател на административен
акт за одобрение на подробен устройствен
план;3. одобрен подробен устройствен план и
удостоверение, че актът за одобряването му е
влязъл в сила, издадено от органа, който го е
одобрил;
4. оценка на имота по наредбата по чл. 86, ал. 2;
5. номер, дата и издател на влезли в сила
административни актове, издадени по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната
среда или по реда на Закона за биологичното
разнообразие, или становище на компетентния
орган по околна среда по двата закона;

(2) Органът по чл. 75, ал. 1 се произнася по
заявлението в едномесечен срок от датата на
постъпването му, като издава решение за
промяна на предназначението на поземления
имот или постановява отказ.
(3) Решението по ал. 2 се съобщава и може да се
обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Чл. 81. (1) Промяната на предназначението на
земеделски територии или нарушени територии
по смисъла на Закона за устройство на
територията в горски територии се извършва
безвъзмездно със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите, по предложение
на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
(2) Заявление за промяна на предназначението
по ал. 1 се подава в регионалната дирекция по
горите по местонахождение на имота:
1. от директора на съответната областна
дирекция "Земеделие" - за земеделски
територии - държавна собственост, както и за
рекултивирани нарушени територии;
2. от собственика - за земеделски територии
извън посочените в т. 1.
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(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. документ за собственост за земите, които не
са държавна собственост;
2. скица на имота с координатите на точките,
определящи границите на поземления имот от
кадастралната карта или от картата на
възстановената собственост;
3. протокол на комисията, приела
рекултивацията - за рекултивирани нарушени
територии;
4. влязъл в сила административен акт, издаден
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или по реда на Закона за
биологичното разнообразие или становище на
компетентния орган по околна среда.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа:Към
заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. документ за собственост за земите, които не
са държавна собственост, а в случай, че
документът е вписан, заявителят само посочва
акт, том, година и служба по вписванията, в
която е вписан;
2. данни за адрес номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор на имота, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър; 2.
скица на имота с координатите на точките,
определящи границите на поземления имот от
кадастралната карта или от картата на
възстановената собственост;
3. протокол на комисията, приела
рекултивацията - за рекултивирани нарушени
територии;
4. номер, дата и издател навлязъл в сила
административен акт, издаден по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или по реда на Закона за биологичното
разнообразие или становище на компетентния
орган по околна среда.

(4) Въз основа на документите по ал. 3 в 14дневен срок регионалната дирекция по горите
дава становище по заявлението и изпраща
преписката в Изпълнителната агенция по
горите.
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Чл. 84. (1) Извън случаите по чл. 83, когато
физическо или юридическо лице, собственик на
поземлени имоти в земеделски територии,

няма промени

33 от 101

Съществуващ текст
установи, че имотите му са придобили
характеристиките на гора по смисъла на този
закон след 1 март 1991 г., но желае да ги ползва
като земеделска територия, той подава
декларация до директора на съответната
регионална дирекция по горите.

Предложение за промяна

(2) Към искането се прилагат документ за
собственост и скица на имота.

(2) Декларацията съдържа:
1. данни за вписан документ за собственост акт, том, година и служба по вписванията, в
която е вписан, а ако документът не е вписан,
същият се прилага към декларацията;
2. данни за адрес, номер по действащ план или,
за имоти в райони с одобрена кадастрална карта
- идентификатор, определен по реда на Закона
за кадастъра и имотния регистър.(2) Към
искането се прилагат документ за собственост и
скица на имота.

(3) Директорът на регионалната дирекция по
горите назначава комисия, която да установи
обстоятелствата по ал. 1. Комисията включва
представители на регионалната дирекция по
горите и на общинската служба по земеделие.
Комисията уведомява заинтересованото лице
или упълномощен негов представител за датата
и часа, в който ще бъде извършена теренна
проверка на имота.
(4) Комисията извършва проверка по
горскостопанска карта, чрез цифровата
ортофотокарта и по други налични документи за
обстоятелствата по ал. 1 и съставя протокол.
(5) Когато от наличните документи по ал. 4 не
може да се установи кога имотите са придобили
характеристиката на гора по смисъла на чл. 2,
ал. 1, т. 1, комисията извършва проверка на
място за установяване на тези обстоятелства.
(6) Когато собственикът е декларирал писмено
пред директора на регионалната дирекция по
горите, че желае да ползва имота си като
земеделска територия, и комисията е
установила, че данните от декларацията
отговарят на състоянието на имота, в срок до
три години от подаване на декларацията той е
длъжен да почисти имота си от
горскодървесната растителност.
(7) Когато в срока по ал. 6 собственикът не
почисти имота си от горскодървесната
растителност, се прилага чл. 83, ал. 7 и 8.
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Чл. 96. (1) Изпитването и определянето на
произхода и качеството на горските
репродуктивни материали се осъществяват от
специализирани териториални звена на
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Изпълнителната агенция по горите - горски
семеконтролни станции, при условията и по
реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2.

Предложение за промяна

(2) Търговията и вносът на горски
репродуктивни материали се извършват от
доставчици, регистрирани в публичен регистър
в Изпълнителната агенция по горите или в
държава - членка на Европейския съюз.
Условията и редът за регистрацията и воденето
на регистъра се определят с наредбата по чл. 95,
ал. 2, т. 2.

(2) Търговията и вносът на горски
репродуктивни материали се извършват от
доставчици, регистрирани в публичен регистър
в Изпълнителната агенция по горите или в
държава - членка на Европейския съюз.
Условията и редът за регистрацията и воденето
на регистъра се определят с наредбата по чл. 95,
ал. 2, т. 2. Регистърът на Изпълнителната
агенция по горите се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.

(3) В публичния регистър по ал. 2 се вписват и
държавните горски стопанства, държавните
ловни стопанства, учебно-опитните горски
стопанства и специализираните териториални
звена на Изпълнителната агенция по горите доставчици на горски репродуктивни
материали.
(4) Въз основа на акт на Европейската комисия
министърът на земеделието, храните и горите
може, при условията и по реда на наредбата по
чл. 95, ал. 2, т. 2, да:
1. разрешава производството с цел търговия на
горски репродуктивни материали, отклоняващи
се от минималните изисквания, посочени в
наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2, когато техният
произход е естествено адаптиран към местните
и регионалните условия и е застрашен от
генетична ерозия;
2. разрешава предлагането на пазара на
територията на Република България на горски
репродуктивни материали, предназначени за
изпитване, научни цели, селекция или генетична
консервация, както и на генеративни единици,
които не са предназначени за лесовъдството;
3. разрешава вноса на горски репродуктивни
материали, за които се отнасят изискванията за
търговия на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2;
4. забранява на цялата територия на Република
България или части от нея търговията с
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определен репродуктивен материал на краен
потребител за посяване или засаждане.

Предложение за промяна

нова: (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 2 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

нов: Чл.162а. В производствата по този закон и
подзаконовите актове по прилагането му
органите по управление на горите, пред които
следва да се установят обстоятелства, вписани в
нормативно уреден публичен регистър или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в съответния регистър обстоятелства
и данни. Органите по управление на горите,
когато е необходимо за нуждите на съответното
производство, по служебен път се снабдяват
със:
1. справки и официални документи, издавани от
органите на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;
2. скици на недвижими имоти, издавани от
общинските администрации и службите по
земеделие;
3. информация за вписани актове относно
недвижими имоти;
4. информация за гражданското състояние и
родствените връзки между лицата за
установяване на наследяване и/или
удостоверения във връзка с наследяването;
5. информация за издадени актове и/или
информация за проведени процедури по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната
среда и глава втора от Закона за биологичното
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разнообразие;
6. информация издадени актове и/или
информация за проведени процедури по Закона
за подземните богатства.

Чл. 224. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите поддържа регистър на
браншовите организации и на националните
браншови организации в горския сектор.

Чл. 224. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите поддържа публичен
електронен регистър на браншовите
организации и на националните браншови
организации в горския сектор.

(2) Всяка браншова организация по ал. 1 в срок
до един месец от регистрацията си подава в
Министерството на земеделието, храните и
горите заявление за вписване в регистъра.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочва единен
идентификационен код на заявителя по Закона
за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и към
него се прилага списък на членовете на
браншовата организация.
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(4) За вписване в регистъра на националните
браншови организации освен документите по
ал. 3 към заявлението се прилагат и:
1. копие на удостоверението за вписване в
централния регистър при Министерството на
правосъдието;
2. правилата и редът за извършване на
общественополезна дейност.

(4) За вписване в регистъра на националните
браншови организации освен документите по
ал. 3 към заявлението се прилагат и:
1.(отм.) копие на удостоверението за вписване в
централния регистър при Министерството на
правосъдието;
2. правилата и редът за извършване на
общественополезна дейност.

(5) В срок до 14 работни дни от подаване на
заявлението министърът на земеделието,
храните и горите или оправомощено от него
длъжностно лице издава удостоверение на
съответната браншова организация за вписване
в регистъра.
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нови: (6) Регистърът по ал. 1 се води при
спазване на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.
(7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
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и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 235. Дейностите по чл. 233, ал. 1 се
извършват от физически лица, които са вписани
в публичен регистър в Изпълнителната агенция
по горите и притежават удостоверение за
регистрация.

Чл. 235. (1) Дейностите по чл. 233, ал. 1 се
извършват от физически лица, които са вписани
в публичен регистър в Изпълнителната агенция
по горите и притежават удостоверение за
регистрация.
нови: (2) Регистърът се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.”;
(3) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 237. (1) Към заявлението за вписване в
публичния регистър по чл. 235 физическите
лица прилагат:
1. копие от диплома съгласно изискванията на
чл. 236;
2. документ за стаж по специалността - в
случаите по чл. 233, ал. 1, т. 3 и 6;
3. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ – за чуждите граждани;
4. декларация, че няма извършено нарушение на
нормативен или общ административен акт при
упражняване на дейността, за която се
регистрира в рамките на 12 месеца преди датата
на подаване на заявлението за регистрация,
установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
5. (отм.)
6. документ за платена такса за разглеждане на
заявлението, когато плащането не е извършено
по електронен път.

Чл. 237. (1) Към заявлението за вписване в
публичния регистър по чл. 235 физическите
лица прилагат:
1. номер, дата и издател накопие от диплома
съгласно изискванията на чл. 236 или номер,
дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование, а ако
образованието е придобито в чужбина и не е
признато в Република България се прилага
документ за придобиването му;
2. документ за стаж по специалността - в
случаите по чл. 233, ал. 1, т. 3 и 6;
3. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ – за чуждите граждани;
4. декларация, че няма извършено нарушение на
нормативен или общ административен акт при
упражняване на дейността, за която се
регистрира в рамките на 12 месеца преди датата
на подаване на заявлението за регистрация,
установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
5. (отм.)
6. документ за платена такса за разглеждане на
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заявлението, когато плащането не е извършено
по електронен път.

(2) В случаите, когато кандидатът има
завършено образование извън страната, той
представя удостоверение за признато завършено
средно образование и професионална
квалификация или удостоверение за признаване
на висше образование, придобито в
чуждестранни висши училища, издадени от
Министерството на образованието и науката.

няма промени

Чл. 241. (1) Дейностите по стопанисване на
горски територии, добив на дървесина,
инвентаризация на горските територии,
изработване на планове и програми за
управление и развитие на горски територии,
както и издаването на съпровождащите ги
документи се извършват от търговци, вписани в
публичен регистър в Изпълнителната агенция
по горите и притежаващи удостоверение за
регистрация. В регистъра се вписват и
държавните горски и ловни стопанства, учебноопитните горски стопанства и специализираните
териториални звена на Изпълнителната агенция
по горите, когато самостоятелно извършват
дейности в случаите по чл. 165, ал. 4 и 5.
(2) Вписването в регистъра по ал. 1 не е
задължително за търговци, извършващи
дейностите по изработване на областни планове
за развитие на горските територии.

няма промени

нови: (3) Регистърът по ал. 1 се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
(4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 243. (1) Към заявлението за вписване в
публичния регистър по чл. 241, ал. 1 търговецът

Чл. 243. (1) Към заявлението за вписване в
публичния регистър по чл. 241, ал. 1 търговецът
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прилага:
1. декларация, че не е в процедура по
ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не
е в производство за обявяване в
несъстоятелност;
2. декларация, че не е лишен от право да
упражнява търговска дейност;
3. декларация, че няма парични задължения към
държавата или към общините, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, или
задължения към осигурителни фондове;
4. декларация, че няма извършено нарушение на
нормативен или общ административен акт при
упражняване на дейността, за която се
регистрира в рамките на 12 месеца преди датата
на подаване на заявлението за регистрация,
установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 242, ал.
2, т. 2 и 3;
6. копие от вписан в Националната агенция за
приходите трудов договор с лицето,
регистрирано за упражняване на лесовъдска
практика за дейността, която търговецът ще
извършва;
7. нотариално заверена декларация от лицето по
т. 6, че е съгласно удостоверението му за
регистрация да бъде използвано от търговеца за
вписване в регистъра;
8. документ за платена такса за разглеждане на
заявлението, когато плащането не е извършено
по електронен път.

Предложение за промяна
прилага:
1. декларация, че не е в процедура по
ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не
е в производство за обявяване в
несъстоятелност;
2. декларация, че не е лишен от право да
упражнява търговска дейност;
3. декларация, че няма парични задължения към
държавата или към общините, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, или
задължения към осигурителни фондове;
4. декларация, че няма извършено нарушение на
нормативен или общ административен акт при
упражняване на дейността, за която се
регистрира в рамките на 12 месеца преди датата
на подаване на заявлението за регистрация,
установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 242, ал.
2, т. 2 и 3;
6. име и ЕГН на лицето, с което е сключен
трудово договор и което екопие от вписан в
Националната агенция за приходите трудов
договор с лицето регистрирано за упражняване
на лесовъдска практика за дейността, която
търговецът ще извършва;
7. нотариално заверена декларация от лицето по
т. 6, че е съгласно удостоверението му за
регистрация да бъде използвано от търговеца за
вписване в регистъра;
8. документ за платена такса за разглеждане на
заявлението, когато плащането не е извършено
по електронен път.

(2) Когато търговец подава заявление за
вписване в регистъра за изработване на планове
и програми за управление и развитие на горски
територии, към заявлението се прилагат не помалко от три трудови договора с физически
лица, регистрирани в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика, за задания
за горскостопански планове и програми и за
инвентаризация на горските територии.

(2) Когато търговец подава заявление за
вписване в регистъра за изработване на планове
и програми за управление и развитие на горски
територии, към заявлението се се прилага
списък с посочване на не по-малко от три лица,
с които е сключен трудов договор, които
саприлагат не по-малко от три трудови договора
с физически лица, регистрирани в публичния
регистър за упражняване на лесовъдска
практика, за задания за горскостопански
планове и програми и за инвентаризация на
горските територии.

(3) Изискванията на ал. 1, т. 5 и 7 не се отнасят
за търговци, чиито членове на управителни
органи са вписани в регистъра за упражняване
на лесовъдска практика.
(4) Когато в публичния регистър по чл. 241, ал.
1 се вписват държавни горски стопанства или
държавни ловни стопанства, към заявлението за
вписване се прилагат документите по ал. 1, т. 2 -
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§ 59. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 23. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите може да постанови
принудителна лицензия за защитен сорт в полза
на всяко заинтересувано лице по негова молба,
когато е налице поне едно от следните условия:
1. сортът не е бил използван в продължение на
пет години от подаването на заявката за
сертификат или три години от издаването на
сертификата и ако общественият интерес
изисква издаването на принудителна лицензия,
като се прилага срокът, който изтича по-късно;
2. сортът не е бил използван в степен,
достатъчна за задоволяване на националните
нужди или обществените потребности в
сроковете по т. 1, освен когато притежателят на
сертификат докаже, че не е бил в състояние да
извърши това;
3. обявено национално извънредно положение за времетраенето му, и сортът способства за
преодоляване на това положение.

Чл. 23. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите може да постанови
принудителна лицензия за защитен сорт в полза
на всяко заинтересувано лице по негово
исканенегова молба, когато е налице поне едно
от следните условия:
1. сортът не е бил използван в продължение на
пет години от подаването на заявката за
сертификат или три години от издаването на
сертификата и ако общественият интерес
изисква издаването на принудителна лицензия,
като се прилага срокът, който изтича по-късно;
2. сортът не е бил използван в степен,
достатъчна за задоволяване на националните
нужди или обществените потребности в
сроковете по т. 1, освен когато притежателят на
сертификат докаже, че не е бил в състояние да
извърши това;
3. обявено национално извънредно положение за времетраенето му, и сортът способства за
преодоляване на това положение.

(2) Молителят по ал. 1 трябва да докаже, че е в
състояние да използва сорта в рамките на
исканата принудителна лицензия.

(2) Молителят Лицето по ал. 1 трябва да докаже,
че е в състояние да използва сорта в рамките на
исканата принудителна лицензия.

(3) Принудителната лицензия може да бъде само няма промени
неизключителна и непрехвърляема.
(4) Принудителната лицензия може да бъде
прекратена, ако получателят й в едногодишен
срок от издаването на лицензията не е
пристъпил към подготовка за използване на
сорта. Във всички случаи принудителната
лицензия се прекратява, ако в двугодишен срок
от издаването й получателят не е започнал да
използва сорта.
(5) Притежателят на сертификата може да
поиска отменяне или промяна на условията за
предоставяне на принудителната лицензия по
ал. 1 след изтичане на една година, ако
обстоятелствата при вземане на решението за
принудителна лицензия междувременно са се
променили.
(6) За предоставена принудителна лицензия
селекционерът получава справедливо
обезщетение от ползвателя. При липса на
споразумение обезщетението се определя по
съдебен ред.
(7) Принудителна лицензия не се издава в полза
на нарушител на сертификата.
нова: (8) Принудителната лицензия се вписва
служебно в регистъра на Патентното ведомство
по искане на органа, който я издал.
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Чл. 39. По молба на заявителя, подадена преди
изтичане на сроковете по чл. 35, ал. 2, чл. 38, ал.
4 и 6, тези срокове могат да бъдат продължени с
три месеца, но не повече от два пъти. При
искане за продължаване на сроковете заявителят
заплаща такси.

Чл. 39. По исканемолба на заявителя, подадена
преди изтичане на сроковете по чл. 35, ал. 2, чл.
38, ал. 4 и 6, тези срокове могат да бъдат
продължени с три месеца, но не повече от два
пъти. При искане за продължаване на сроковете
заявителят заплаща такси.
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§ 77. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 29. (1) Отглеждането на растения от рода на няма промени
конопа (канабис), предназначени за влакно,
семена за фураж и храна и семена за посев, със
съдържание под 0,2 тегловни процента на
тетрахидроканабинол, определено в листната
маса, цветните и плодните връхчета, се
извършва само след издадено разрешение от
министъра на земеделието, храните и горите.
Условията и редът за издаване на разрешение,
търговия и контрол се определят с наредба на
министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Внос на семена от коноп, непредназначени за
посев, се осъществява само от лица, получили
лицензия на вносител за внос на семена от
коноп, непредназначени за посев. Лицензията се
издава от министъра на земеделието, храните и
горите.
(3) В Министерството на земеделието, храните и (3) В Министерството на земеделието, храните и
горите се поддържа регистър на вносителите по горите се поддържа публичен регистър на
ал. 2.
вносителите по ал. 2, при спазване изискванията
на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол. Административните
органи, лицата, осъществяващи публични
функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на съдебната
власт, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в публичния регистър
или на които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.В
Министерството на земеделието, храните и
горите се поддържа регистър на вносителите по
ал. 2.
(4) Вносители на семена от коноп,
непредназначени за посев, могат да бъдат:
1. юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани по Търговския закон или по
законодателството на друга държава - членка на
Европейския съюз;
2. кооперации, регистрирани по Закона за
кооперациите;
3. дружества по смисъла на Закона за
задълженията и договорите със седалище и
адрес на управление на територията на
Република България, получили регистрация
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като производители и/или търговци на фуражи
съгласно изискванията на Закона за фуражите.

Предложение за промяна

нова: (5) Лицензът се издава на вносители по ал.
4, които разполагат със склад за съхранение на
семената от коноп, непредназначени за посев, с
издаденото разрешение за ползване или
документ за въвеждане в експлоатация съгласно
Закона за устройство на територията. Складът за
съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, следва да е с
осигурена I категория системи за физическа
защита на строежа.
(5) Условията и редът за издаване на лицензия
на вносител за внос на семена от коноп,
непредназначени за посев, се определят с
наредба на министъра на земеделието, храните и
горите.

(56) Условията и редът за издаване на лицензия
на вносител за внос на семена от коноп,
непредназначени за посев, се определят с
наредба на министъра на земеделието, храните и
горите.

Чл. 29а. (1) За издаване на лицензия на вносител
за внос на семена от коноп, непредназначени за
посев, ежегодно в срок до 10 януари лицата
подават заявление до министъра на
земеделието, храните и горите при условията и
по реда на наредбата по чл. 29, ал. 5.

няма промени

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
документ, удостоверяващ, че заявителят
разполага със собствен или нает склад за
съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, осигурен с I
категория системи за физическа защита на
строежа.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на разрешение за ползване или
на издаване на документ за въвеждане в
експлоатация на склада за съхранение на
семената от коноп, непредназначени за посев,
когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
2. декларация, че заявителят разполага със склад
за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му. Ако
документът подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан, а ако не подлежи на вписване се
представя копие от същия;
3. документ, удостоверяващ, че складът за
съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, е осигурен с I
категория системи за физическа защита на
строежа;
4. декларация по образец, че заявителят е
запознат със задълженията по чл. 29б от
ЗКНВП;
5. документ за регистрация на заявителя едноличен търговец или юридическо лице,
когато заявителят е регистриран в друга
държава - членка на Европейския съюз, с превод
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Предложение за промяна
на български език;
6. пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.Към заявлението по ал. 1
се прилага документ, удостоверяващ, че
заявителят разполага със собствен или нает
склад за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, осигурен с I
категория системи за физическа защита на
строежа.

(3) Заявленията по ал. 1 се разглеждат от
комисия, назначена със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите. Комисията
писмено уведомява заявителя за установени в
заявлението и представените към него
документи непълноти и/или неточности. В срок
до 14 работни дни от получаване на
уведомлението заявителят отстранява
непълнотите и/или неточностите.
(4) След разглеждане на заявлението и
представените към него документи комисията
изготвя предложение до министъра на
земеделието, храните и горите за издаване на
лицензия на вносител за внос на семена от
коноп, непредназначени за посев, или за
постановяване на отказ.
(5) Въз основа на предложението по ал. 4
министърът на земеделието, храните и горите
издава:
1. лицензия на вносител за внос на семена от
коноп, непредназначени за посев;
2. заповед за отказ.
(6) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава и може
да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Срокът на валидност на лицензията на
вносител за внос на семена от коноп,
непредназначени за посев, е една година от
датата на издаването й.

няма промени

Чл. 32а. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия
по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на
здравеопазването заявление по образец, към
което прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. (отм.);
4. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества,
регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство,

Чл. 32а. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия
по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на
здравеопазването заявление по образец, което
съдържакъм което прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. (отм.);
4. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества,
регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство,
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издаден от компетентния орган на съответната
държава;
5. (отм.);
6. (отм.);
7. (отм.);
8. копие от документ за право на собственост
или право на ползване на обекта, в който ще се
извършват дейности с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
9. одобрен от главния архитект на съответната
община архитектурен проект на сградите и
помещенията, в които ще се извършват
дейности с наркотични вещества;
10. копие от договора за охрана с физическо или
юридическо лице, притежаващо разрешение за
осъществяване на частна охранителна дейност;
11. (отм.);
12. инструкция за извършване на дейности с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, одобрена от
лицата по т. 2;
13. заповед на едноличния търговец или
управляващия дружеството за определяне на
лицата, които отговарят пряко за изпълнението
на дейностите с наркотични вещества;
14. диплома за завършено висше образование по
специалността "Фармация" на магистърфармацевта по чл. 34;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния
магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени
функциите по изпълнение на задълженията,
предвидени в лицензията;
16. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

Предложение за промяна
издаден от компетентния орган на съответната
държава;
5. (отм.);
6. (отм.);
7. (отм.);
8. декларация, че лицето има право да ползва
обекта, в който ще се извършват дейности с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, в която се
посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан8. копие от документ за право на
собственост или право на ползване на обекта, в
който ще се извършват дейности с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
9. (отм.) одобрен от главния архитект на
съответната община архитектурен проект на
сградите и помещенията, в които ще се
извършват дейности с наркотични вещества;
10. копие от договора за охрана с физическо или
юридическо лице, притежаващо разрешение за
осъществяване на частна охранителна дейност;
11. (отм.);
12. инструкция за извършване на дейности с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, одобрена от
лицата по т. 2;
13. заповед на едноличния търговец или
управляващия дружеството за определяне на
лицата, които отговарят пряко за изпълнението
на дейностите с наркотични вещества;
14. номер, дата и издател на диплома за
завършено висше образование, придобито в
Република България, по специалността
„Фармация“ на магистър-фармацевта по чл. 34
или номер, дата и издател на документ за
признаване на придобито в чужбина
образование14. диплома за завършено висше
образование по специалността "Фармация" на
магистър-фармацевта по чл. 34;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния
магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени
функциите по изпълнение на задълженията,
предвидени в лицензията;
16. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3, когато
плащането не е извършено по електронен път.

(2) Производителите на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, прилагат

няма промени
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Предложение за промяна
освен документите по ал. 1 и:
1. (отм.);
2. описание на технологичния процес
(технологичната схема при производство на
наркотични вещества) и кратко описание на
машините и съоръженията, които ще се
използват при производството и преработването
на наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества;
3. копие от материално-разходния норматив от
технологичния регламент за производство на
всеки лекарствен продукт, съдържащ
наркотични вещества;
4. списък на наркотичните вещества, с които ще
се извършват дейностите, посочени в
заявлението.
(3) В 5-дневен срок от подаване на заявление за
издаване на лицензия по чл. 32, ал. 1
Министерството на здравеопазването изисква по
служебен път информация за наличие или липса
на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответното лице, кандидатстващо за лицензия,
и служебно изисква от инспекторите по
наркотични вещества към съответната
регионална здравна инспекция, на чиято
територия се намират сградите и помещенията,
в които ще се извършват дейности по търговия
на едро, да извършат проверка, като изпраща
копие от заявлението.
(4) В 10-дневен срок от получаване на искането
за проверка от Министерството на
здравеопазването инспекторите по наркотични
вещества извършват проверка на място за
установяване съответствието на фактическите
условия с изискванията на закона и наредбата
по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два
екземпляра.
(5) Протоколът от проверката по ал. 4 се
изпраща служебно в Министерството на
здравеопазването в срок до 5 дни от датата на
извършване на проверката.
(6) В проверката по ал. 4 могат да участват и
експерти от специализираната администрация
на Министерството на здравеопазването.
(7) Експертите от дирекцията по ал. 6 извършват
проверка на място на сградите и помещенията, в
които ще се извършват дейностите по
производство и съхраняване на наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, за установяване
съответствието на фактическите условия с
изискванията на закона и наредбата по чл. 32,
ал. 6 и съставят протокол в два екземпляра.
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(8) В 5-дневен срок от подаване на заявлението
по ал. 1 Министерството на здравеопазването
изпраща по служебен ред искане до
Управителния съвет на Българския
фармацевтичен съюз за издаване на
удостоверение за вписване в националния
електронен регистър на членовете на
Българския фармацевтичен съюз – за магистърфармацевти по чл. 34, както и за предоставяне
на информация относно наложени наказания по
реда на Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
(9) Управителният съвет предоставя
документите по ал. 8 в срок 5 работни дни от
постъпване на искането.
(10) При установяване на недостатъци в
представените документи или несъответствие
между състоянието на сградите и помещенията
и изискванията, определени в наредбата по чл.
32, ал. 6, при извършване на проверките по ал. 4
и 7 директорът на специализираната
администрация уведомява писмено заявителя и
дава указания за отстраняването им в
едномесечен срок от получаване на
уведомлението. Уведомлението съдържа и
указание, че при неотстраняване на
недостатъците в посочения срок производството
ще бъде прекратено.
(11) В случаите по ал. 10 срокът за издаване на
лицензията спира да тече до отстраняването на
недостатъците и/или несъответствията.
(12) Министърът на здравеопазването въз
основа на предложение от специализираната
администрация издава лицензия за
производство, преработване, съхраняване,
търговия на едро в страната, внос, износ и
транзит, пренасяне и превозване на наркотични
вещества и/или лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, или прави
мотивиран отказ за издаването й в срок до 50
дни от датата на подаване на заявлението.
(13) Министерството на здравеопазването
установява служебно обстоятелствата относно
съдимостта на заявителя по ал. 1 – едноличен
търговец, на управителя/изпълнителния
директор на юридическото лице – заявител, и на
магистър-фармацевта по чл. 34, когато са
български граждани. За лицата, които не са
български граждани, със заявлението се
представя свидетелство за съдимост или
аналогичен документ.

Предложение за промяна

Чл. 33а. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия
за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1, подават в

Чл. 33а. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия
за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1, подават в
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Министерството на здравеопазването заявление
по образец, към което прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества,
регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентния орган на съответната
държава;
4. (отм.);
5. (отм.);
6. (отм.);
7. диплома за завършено висше образование по
специалността "Фармация" на магистърфармацевта по чл. 34;
8. копие от договора за охрана с физическо или
юридическо лице, притежаващо разрешение за
осъществяване на частна охранителна дейност;
9. инструкция за извършване на дейности с
наркотични вещества, одобрена от лицата по ал.
1, т. 1;
10. заповед за определяне на лицето или лицата,
които отговарят пряко за изпълнението на
дейностите с наркотични вещества;
11. документ, удостоверяващ, че на отговорния
магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени
функциите по изпълнение на задълженията,
предвидени в лицензията;
12. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

Предложение за промяна
Министерството на здравеопазването заявление
по образец, което съдържакъм което прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества,
регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентния орган на съответната
държава;
4. (отм.);
5. (отм.);
6. (отм.);
7. номер, дата и издател на диплома за
завършено висше образование, придобито в
Република България, по специалността
„Фармация“ на магистър-фармацевта по чл. 34
или номер, дата и издател на документ за
признаване на придобито в чужбина
образование7. диплома за завършено висше
образование по специалността "Фармация" на
магистър-фармацевта по чл. 34;
8. копие от договора за охрана с физическо или
юридическо лице, притежаващо разрешение за
осъществяване на частна охранителна дейност;
9. инструкция за извършване на дейности с
наркотични вещества, одобрена от лицата по ал.
1, т. 1;
10. заповед за определяне на лицето или лицата,
които отговарят пряко за изпълнението на
дейностите с наркотични вещества;
11. документ, удостоверяващ, че на отговорния
магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени
функциите по изпълнение на задълженията,
предвидени в лицензията;
12. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3, когато
плащането не е извършено по електронен път.

(2) В 5-дневен срок от подаване на заявление за няма промени
издаване на лицензия за търговия на дребно,
съхраняване и отпускане на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
Министерството на здравеопазването изисква по
служебен път информация за наличие или липса
на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответното лице, кандидатстващо за лицензия,
и служебно изисква от инспекторите по
наркотични вещества към съответната
регионална здравна инспекция, на чиято
територия се намира аптеката, да извършат
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проверка, като изпраща копие от заявлението.
(3) В 10-дневен срок от получаване на искането
за проверка от Министерството на
здравеопазването инспекторите по наркотични
вещества извършват проверка на място за
установяване съответствието на фактическите
условия с изискванията на закона и наредбата
по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два
екземпляра.
(4) Протоколът от проверката по ал. 3 се
изпраща служебно в Министерството на
здравеопазването в срок до 5 дни от датата на
извършване на проверката.
(5) В 5-дневен срок от подаване на заявлението
по ал. 1 Министерството на здравеопазването
изпраща по служебен ред искане до
Управителния съвет на Българския
фармацевтичен съюз за издаване на
удостоверение за вписване в националния
електронен регистър на членовете на
Българския фармацевтичен съюз – за магистърфармацевти по чл. 34, както и за предоставяне
на информация относно наложени наказания по
реда на Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
(6) Управителният съвет предоставя
документите по ал. 5 в срок 5 работни дни от
постъпване на искането.
(7) При установяване на недостатъци в
представените документи или несъответствие
между състоянието на сградите и помещенията
и изискванията, определени с наредбата по чл.
32, ал. 6, при извършване на проверката по ал. 3
специализираната администрация уведомява
писмено заявителя и дава указания за
отстраняването им в едномесечен срок от
получаване на уведомлението. Уведомлението
съдържа и указание, че при неотстраняване на
недостатъците в посочения срок производството
ще бъде прекратено.
(8) В случаите по ал. 7 срокът за издаване на
лицензията спира да тече до отстраняването на
недостатъците и/или несъответствията.
(9) Министърът на здравеопазването издава
лицензия за търговия на дребно, съхраняване и
отпускане на лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, или мотивирано отказва
издаването й в срок до 50 дни от постъпване на
заявлението.
(10) Министерството на здравеопазването
установява служебно обстоятелствата относно
съдимостта на заявителя по ал. 1 – едноличен
търговец, на управителя/изпълнителния
директор на юридическото лице – заявител, и на
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магистър-фармацевта по чл. 34, когато са
български граждани. За лицата, които не са
български граждани, със заявлението се
представя свидетелство за съдимост или
аналогичен документ.

Предложение за промяна

Чл. 36. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия
по чл. 35, ал. 1, подават до изпълнителния
директор на Българската агенция по
безопасност на храните заявление по образец,
което съдържа:
1. името и адреса или наименованието,
седалището и адреса на управление на
заявителя;
2. местонахождението на сградите и
помещенията, в които ще се извършват
дейностите с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
3. вида на дейностите, които ще се извършват;
4. името и данните от документа за самоличност
на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;
5. единен идентификационен код.

Чл. 36. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия
по чл. 35, ал. 1, подават до изпълнителния
директор на Българската агенция по
безопасност на храните заявление по образец,
което съдържа:
1. името и адреса или наименованието,
седалището и адреса на управление на
заявителя;
2. местонахождението на сградите и
помещенията, в които ще се извършват
дейностите с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
3. вида на дейностите, които ще се извършват;
4. името и данните от документа за самоличност
на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;
5. единен идентификационен код.;
нови: 6. номер, дата и издател на диплома за
висше образование,на ветеринарния лекар по
чл. 35, ал. 2, придобито в Република България
или номер, дата и издател на документ за
признато право за упражняване на
ветеринарномедицинска професия в Република
България;
7. номер и дата на издаване разрешение за
ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация на обекта, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. копие от дипломата на ветеринарния лекар по
т. 2;
4. (отм.);
5. (отм.);
6. (отм.);
7. удостоверение, издадено от съответната
данъчна служба, относно наличието или липсата
на публични задължения към държавата;
8. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества,
регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство,

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. (отм.)копие от дипломата на ветеринарния
лекар по т. 2;
4. (отм.);
5. (отм.);
6. (отм.);
7. (отм.) удостоверение, издадено от
съответната данъчна служба, относно наличието
или липсата на публични задължения към
държавата;
8. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества,
регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – документ за актуалната
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издаден от компетентния орган на съответната
държава;
9. копие от акта за въвеждане в експлоатация на
обекта, в който ще се извършват дейностите с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;
10. копие от документ за право на собственост
или право на ползване на обекта, в които ще се
извършват дейности с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
11. копие от договора за охрана с физическо или
юридическо лице, притежаващо разрешение за
осъществяване на частна охранителна дейност;
12. списък на наркотичните вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, с които ще се извършват дейностите,
посочени в заявлението;
13. копие от инструкция за извършване на
дейности с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
утвърдена от заявителя по т. 2;
14. копие от заповед на едноличния търговец
или управляващия дружеството за определяне
на лицата, които отговарят пряко за
изпълнението на дейностите с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния
ветеринарен лекар са възложени функциите по
изпълнение на задълженията, предвидени в
лицензията;
16. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

Предложение за промяна
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентния орган на съответната
държава;
9. (отм.)копие от акта за въвеждане в
експлоатация на обекта, в който ще се
извършват дейностите с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, издаден по реда на Закона за
устройство на територията;
10. декларация, че лицето има право да ползва
обекта, в който ще се извършват дейности с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, в която се
посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан10. копие от документ за право на
собственост или право на ползване на обекта, в
които ще се извършват дейности с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
11. копие от договора за охрана с физическо или
юридическо лице, притежаващо разрешение за
осъществяване на частна охранителна дейност;
12. списък на наркотичните вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, с които ще се извършват дейностите,
посочени в заявлението;
13. копие от инструкция за извършване на
дейности с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
утвърдена от заявителя по т. 2;
14. копие от заповед на едноличния търговец
или управляващия дружеството за определяне
на лицата, които отговарят пряко за
изпълнението на дейностите с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния
ветеринарен лекар са възложени функциите по
изпълнение на задълженията, предвидени в
лицензията;
16. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3, когато
плащането не е извършено по електронен път.

(3) Лицата, които извършват производство по
чл. 35, ал. 1, прилагат към документите по ал. 2
и:
1. описание на технологичния процес
(технологичната схема при производство на
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества) и кратко
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описание на машините и съоръженията, които
ще се използват при производството и
преработването на наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
2. копие от материално-разходния норматив от
технологичния регламент за производство на
всеки лекарствен продукт, съдържащ
наркотични вещества.
(4) Българската агенция по безопасност на
храните установява служебно обстоятелствата
относно съдимостта на заявителя по ал. 1 –
едноличен търговец, на
управителя/изпълнителния директор на
юридическото лице – заявител, и на
ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2, когато са
български граждани. За лицата, които не са
български граждани, със заявлението се
представя свидетелство за съдимост или
аналогичен документ.

Предложение за промяна

нова: (5) Българската агенция по безопасност на
храните изисква по служебен път информация
за наличие или липса на задължения по чл. 87,
ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс за съответното лице, кандидатстващо за
лицензия.
Чл. 37а. (1) Министерството на
няма промени
здравеопазването води публични регистри за
издадените лицензии по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал.
1.
(2) Регистърът за издадените лицензии по чл. 32,
ал. 1 съдържа:
1. номера на лицензията;
2. наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето, получило лицензията;
3. срока на валидност на лицензията.
(3) Регистърът по ал. 2 съдържа и раздел, в
който се вписват лицата, подали заявление за
издаване на лицензия, както и броят и видът на
приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията и
се отбелязва движението на преписката по
издаване на лицензия.

(3) Регистърът по ал. 2 се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол и съдържа и раздел,
в който се вписват лицата, подали заявление за
издаване на лицензия, както и броят и видът на
приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията и
се отбелязва движението на преписката по
издаване на лицензия.

(4) Регистърът за издадените лицензии по чл. 33, няма промени
ал. 1 съдържа:
1. номера на лицензията;
2. наименованието, седалището и адреса на
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управление на лицето, получило лицензията;
3. адреса на аптеката, в която се извършва
търговия на дребно, съхраняване и отпускане на
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества.

Предложение за промяна

(5) Регистърът по ал. 4 съдържа и раздел, в
който се вписват лицата, подали заявление за
издаване на лицензия, както и броят и видът на
приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията и
се отбелязва движението на преписката по
издаване на лицензия.

(5) Регистърът по ал. 4 се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол и съдържа и раздел,
в който се вписват лицата, подали заявление за
издаване на лицензия, както и броят и видът на
приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията и
се отбелязва движението на преписката по
издаване на лицензия.
нова: (6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичните регистри по ал. 2 и ал. 4
или на които са необходими данни, налични в
публичните регистри по ал. 2 и ал. 4, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в съответния регистър обстоятелства
и данни.

Чл. 38. (1) В Министерството на икономиката се
водят публични регистри за издадените
лицензии и удостоверения за регистрация.

Чл. 38. (1) В Министерството на икономиката се
водят публични регистри за издадените
лицензии и удостоверения за регистрация, при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол..

(2) Регистърът на издадени лицензии за
дейности с прекурсори от първа категория
съдържа:
1. име на лицензираната фирма;
2. адрес;
3. номер на лицензията;
4. срок на валидност на лицензията.
(3) Регистърът на издадените удостоверения за
регистрация за дейности с прекурсори от втора
и трета категория съдържа:
1. име на регистрираната фирма;
2. адрес;
3. номер на регистрацията;
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4. дата на издаване на удостоверението за
регистрация.

Предложение за промяна

нова: (4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичните регистри по ал. 2 и ал. 3
или на които са необходими данни, налични в
публичните регистри по ал. 2 и ал. 3, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в съответния регистър обстоятелства
и данни.
Чл. 87г. (1) Министерството на
здравеопазването води публичен регистър за
издадените разрешения по чл. 87, ал. 1.

няма промени

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и срок на валидност на разрешението;
2. наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето, получило разрешението;
3. адрес на програмата за лечение с агонисти и
агонисти-антагонисти на лица, зависими към
опиоиди.

(2) Регистърът по ал. 1 се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол съдържа:
1. номер и срок на валидност на разрешението;
2. наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето, получило разрешението;
3. адрес на програмата за лечение с агонисти и
агонисти-антагонисти на лица, зависими към
опиоиди.

(3) Регистърът по ал. 1 съдържа и раздел, в
който се вписват лицата, подали заявление за
издаване на разрешение, както и броят и видът
на приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията и
се отбелязва движението на преписката по
издаване на разрешение.

няма промени

нова: (4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
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и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
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Предложение за промяна

Чл. 16. Редът за използване на хумуса,
рекултивацията, подобряването на земите и
приемането на рекултивираните площи се
определят с наредба, издадена от министъра на
земеделието, храните и горите, съгласувана с
министъра на околната среда и водите и
министъра на регионалното развитие и
благоустройството.

Чл. 16. (1) Редът за използване на хумуса,
рекултивацията, подобряването на земите и
приемането на рекултивираните площи се
определят с наредба, издадена от министъра на
земеделието, храните и горите, съгласувана с
министъра на околната среда и водите и
министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
нова: (2) По отношение на услугите, свързани с
дейностите по използване на хумуса,
рекултивацията, подобряването на земите и
приемането на рекултивираните площи
наредбата по ал. 1 определя и:
1. образци на заявления за предоставяне на
услугите;
2. документи, които заявителят следва да
представи при заявяване на услугите;
3. образци на издаваните документи в резултат
от предоставяне на услугите;
4. сроковете за предоставяне на услугите, когато
такива не са определени в друг закон или
подзаконов нормативен акт;
5. основополагащи принципи и правила за
определяне на вътрешните процедури по
предоставяне на услугите.

Чл. 20а. (1) Собствениците на земеделска земя
правят искане пред кмета на общината за
включването й в границите на урбанизираните
територии или за създаване на нови
урбанизирани територии и за промяна на
предназначението й.

няма промени

(2) Кметът на общината в 30-дневен срок от
постъпване на заявлението прави предложение
до комисията по чл. 17, ал. 1, която се произнася
с мотивирано решение в 30-дневен срок от
постъпване на предложението. Положителното
решение е основание за издаване на разрешение
за изработване на подробен устройствен план
при условията и по реда на Закона за устройство
на територията. Непроизнасянето в срок се
смята за мълчалив отказ.

(2) Кметът на общината в 30-дневен 14дневенсрок от постъпване на заявлението прави
предложение до комисията по чл. 17, ал. 1,
която се произнася с мотивирано решение в 30дневен 14-дневенсрок от постъпване на
предложението. Положителното решение е
основание за издаване на разрешение за
изработване на подробен устройствен план при
условията и по реда на Закона за устройство на
територията. Непроизнасянето в срок се смята
за мълчалив отказ.

(3) Изричният или мълчаливият отказ на
комисията по чл. 17, ал. 1 може да се обжалва
пред административния съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Решението на административния съд е
окончателно.

(3) Непроизнасянето в срок на комисията по ал.
чл. 17, ал. 1 се смята за мълчалив отказ.
Изричният или мълчаливият отказ на комисията
по чл. 17, ал. 1 може да се обжалва пред
административния съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Решението на административния съд е
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окончателно.

Чл. 25. (1) Препис от решението за промяна на
предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди се издава на заявителя след
представяне на документ, удостоверяващ
плащане на таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.

Чл. 25. (1) Препис от решението за промяна на
предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди се издава на заявителя при
заплащане наслед представяне на документ,
удостоверяващ плащане таксата по чл. 30, ал. 1
или 2. От лицето се изисква представяне на
документ за удостоверяване на съответното
плащане, в случай че плащането не е извършено
по електронен път.

(2) (отм.).
няма промени
(3) Препис от решението за промяна на
предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди се изпраща от комисиите
по чл. 17, ал. 1 на общинската администрация по
местонахождението на имота и на съответната
служба по геодезия, картография и кадастър.
(4) Министърът на земеделието, храните и
горите публикува на интернет страницата на
министерството решенията на Комисията за
земеделските земи по чл. 40. Директорът на
съответната областна дирекция "Земеделие"
публикува на интернет страницата на
областната дирекция решенията на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1.
Чл. 29. (1) Промяната на предназначението на
земеделски земи от държавния или от
общинския поземлен фонд, необходими за
изграждане на обекти на техническата
инфраструктура или на други обекти от лица, на
които продажбата или учредяването на право на
строеж или сервитути върху държавни и
общински имоти се извършва без търг или
конкурс по силата на закон, може да се извърши
за тяхна сметка след решение за предварително
съгласие на министъра на земеделието, храните
и горите, съответно на общинския съвет за
изработване на подробен устройствен план, въз
основа на подадено от тях заявление по образец,
одобрен от министъра на земеделието, храните
и горите. С решението министърът на
земеделието, храните и горите, съответно
общинският съвет определя и срока на
валидност на предварителното съгласие.

няма промени

(2) В заявлението по чл. 1 се посочва ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, когато
заявителят е юридическо лице или едноличен
търговец, или номер и дата на издаване на
документа за самоличност, когато заявителят е

(2) В заявлението по чл. 1 се посочва ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, когато
заявителят е юридическо лице или едноличен
търговец, или единен граждански номер, личен
номер или личен номер на чужденецномер и
дата на издаване на документа за самоличност,
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физическо лице, като се прилагат:
1. картен материал с отразено проектно
ситуационно разположение на площадките или
трасетата в имота/имотите с геодезически
координати на определящите ги точки;
2. предварителни (прединвестиционни)
проучвания.

Предложение за промяна
когато заявителят е физическо лице, като се
прилагат:
1. картен материал с отразено проектно
ситуационно разположение на площадките или
трасетата в имота/имотите с геодезически
координати на определящите ги точки;
2. предварителни (прединвестиционни)
проучвания.

(3) След утвърждаване на площадка (трасе) и
при влязъл в сила подробен устройствен план за
земите по ал. 1 министърът на земеделието,
храните и горите или оправомощено от него
длъжностно лице, съответно общинският съвет
продава земите или учредява ограничени вещни
права или сервитути върху тях.
(4) Извън случаите по ал. 1 промяна на
предназначението на земеделски земи от
държавния или от общинския поземлен фонд за
нуждите на физически или юридически лица
може да се извършва, след като лицата ги
придобият в собственост или им бъде учредено
право на строеж върху тях или сервитути.
(5) Разпоредбите на този член не се прилагат
при промяна на предназначението на
земеделски земи от държавния поземлен фонд
или общинския поземлен фонд за изграждане на
национални обекти или на общински обекти от
първостепенно значение, които стават публична
държавна или общинска собственост.
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Чл. 32. (1) Забранено е отсичането и
изкореняването на овощни и горски дървета и
на лози в селскостопанските земи и по
границите между тях, както и покрай водните
течения и пътищата.
(2) Разрешение за отсичане и изкореняване до
пет дървета и на лозя до 1 декар се дава от кмета
на района или кметството въз основа на писмена
молба и при наличие на уважителни причини.
(3) Разрешение за отсичане и изкореняване на
по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се
дава от началника на управление "Земеделие"
при общинската администрация въз основа на
писмена молба и при наличие на крайно
уважителни причини.
(4) Отказът да се даде разрешение в случаите по
предходните алинеи може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
кмета на общината в 7-дневен срок от
съобщението.

Чл. 32. (1) Отсичането и изкореняването на
овощни и горски дървета и на лози в
селскостопанските земи и по границите между
тях, както и покрай водните течения и
пътищата, се допуска след издаване на
разрешение по реда на този закон.
(2) Разрешение за отсичане и изкореняване до
пет дървета и на лозя до 1 декар се дава от
кмета, въз основа на писмено искане,
съдържащо описание на:
1. засегнатите насаждения;
2. поземления имот, в който се намират
насажденията;
3. правата на заявителя върху поземления имот
и насажденията.
(3) Разрешение за отсичане и изкореняване на
по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се
дава от кмета на общината или овластено от
него длъжностно лице от общинската
администрация въз основа на писмено искане,
съдържащо реквизитите по ал. 2.
(4) Разрешенията по ал. 2 и ал. 3 за поземлени
имоти - собственост на гражданите и на
организациите, се издават след установяване от
компетентния орган, че насажденията не се
ползват с особена закрила. Отказът да се даде
разрешение по ал. 2 може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
кмета на общината в 7-дневен срок от
съобщението.
(5) В разрешенията по ал. 2 и ал. 3 се включва
разпореждане за маркиране на дървесината с
общинска горска марка по чл. 207 от Закона за
горите и за издаване на превозен билет за
транспортиране на дървесината по чл. 211, ал. 4
от Закона за горите. За издаване на
разрешенията по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 се заплаща
такса.
(6) При издаване на разрешенията по ал. 2 и ал.
3 компетентният орган осигурява служебно за
нуждите на съответното производство:
1. справки и официални документи, издавани от
органите на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;
2. скици на недвижими имоти, издавани от
общинските администрации и службите по
земеделие;
3. информация за вписани актове относно
недвижими имоти;
4. информация за гражданското състояние и
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родствените връзки между лицата за
установяване на наследяване и/или
удостоверения във връзка с наследяването.
(7) За услугите, които обхващат дейностите по
разрешаване отсичането и изкореняването на
овощни и горски дървета и на лози в
селскостопанските земи и по границите между
тях, както и покрай водните течения и пътищата
и за издаване на разрешенията по ал. 2 и ал. 3,
Министерският съвет, по предложение на
министъра на земеделието, храните и горите
приема наредба, с която определя:
1. образци на заявления за предоставяне на
услугите;
2. документи, които заявителят следва да
представи при заявяване на услугите;
3. образци на издаваните документи в резултат
от предоставяне на услугите;
4. сроковете за предоставяне на услугите, когато
такива не са определени в друг закон или
подзаконов нормативен акт;
5. основополагащи принципи и правила за
определяне на вътрешните процедури по
предоставяне на услугите.“
(8) За издадените разрешения по ал. 1 и 2 се
води публичен електронен регистър от
Министерство на земеделието, храните и горите
при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол, в които
информацията се вписва от органа издал акта.
Редът за водене на регистъра се определя с
наредба на министъра на замеделието, храните и
горите.
(9) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 7или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.Чл. 32. (1) Забранено е отсичането и
изкореняването на овощни и горски дървета и
на лози в селскостопанските земи и по
границите между тях, както и покрай водните
течения и пътищата.
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(2) Разрешение за отсичане и изкореняване до
пет дървета и на лозя до 1 декар се дава от кмета
на района или кметството въз основа на писмена
молба и при наличие на уважителни причини.
(3) Разрешение за отсичане и изкореняване на
по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се
дава от началника на управление "Земеделие"
при общинската администрация въз основа на
писмена молба и при наличие на крайно
уважителни причини.
(4) Отказът да се даде разрешение в случаите по
предходните алинеи може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
кмета на общината в 7-дневен срок от
съобщението.
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§ 113. Закон за подпомагане на земеделските производители
Съществуващ текст
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Чл. 7. (1) Към Министерството на земеделието,
храните и горите се създава и поддържа
регистър на земеделските стопани.
(2) (отм.).

Чл.7. (1) Към Министерството на земеделието,
храните и горите се създава и поддържа
публичен електронен регистър на земеделските
стопани. Регистърът се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.
(2) На регистрация в регистъра на земеделските
стопани подлежат юридически лица, еднолични
търговци и физически лица, навършили 18
години, които стопанисват земеделска земя
и/или осъществяват производство на земеделска
продукция. Регистрацията се извършва в
областната дирекция „Земеделие“ по
постоянния адрес на физическото лице или
едноличния търговец или по седалището на
юридическото лице, въз основа на подадени
анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени
от земеделския стопанин, които съдържат:
1. посочване на всички имоти, за които лицата
имат регистрирано правно основание за
ползване съгласно чл. 41;
2. при вписване на имоти в регулация лицата
декларират, че имат право да ги ползват като
посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан се представят представят, а а.
Ако не подлежи на вписване се представят
документи за правното основание за ползване.
3. когато земеделските стопани отглеждат
животни се прилага опис на номерата на ушните
марки и/или електронните идентификатори по
реда на чл. 7, ал. 2 и опис на животните, които
не подлежат на идентификация, или заверен
опис от официалния ветеринарен лекар,
контролиращ съответния животновъден обект.
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа
идентификационни данни за земеделските
стопани, данни за извършваната от тях дейност
и/или за използваните от тях земеделски площи,
определени с наредба на Министъра на
земеделието, храните и горите.
(4) Вписванията в регистъра на земеделските
стопани се извършват от областната дирекция
„Земеделие“, като редът за воденето му се
определя с наредбата по ал. 3.
(5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред

64 от 101

Съществуващ текст

Предложение за промяна
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и
данни.Чл. 7. (1) Към Министерството на
земеделието, храните и горите се създава и
поддържа регистър на земеделските стопани.
(2) (отм.).

65 от 101

§ 114. Закон за посевния и посадъчния материал
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 6. (1) Полска инспекция с цел сертификация няма промени
на определени категории семена могат да
извършват и физически лица (инспектори),
които са получили разрешение от
изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лица,
които са положили успешно изпит за
провеждане на полска инспекция, организиран
от ИАСАС.
(3) За полагане на изпита по ал. 2 лицата
подават заявление по образец в ИАСАС.
Заявлението се подава лично, чрез
пълномощник, по електронен път при условията
и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за
електронното управление или чрез лицензиран
пощенски оператор.
(4) Когато се установят несъответствия или
непълноти в представената в заявлението
информация, кандидатът се уведомява за това и
му се определя срок за отстраняването им, който
не може да е по-кратък от 10 работни дни.
(5) Конкурси за полски инспектори се
организират ежегодно от ИАСАС съгласно
наредба за реда и условията за провеждане на
конкурси за полски инспектори, издадена от
министъра на земеделието, храните и горите.
Обявите за конкурсите с утвърден конспект на
въпросите за изпит се публикуват на интернет
страниците на Министерството на земеделието,
храните и горите и на ИАСАС най-късно до 60
дни преди датата на провеждането му.
(6) За провеждане на изпита по ал. 2
изпълнителният директор на ИАСАС определя
със заповед комисия от експерти по отделни
групи растителни видове и утвърждава
конспект.
(7) Всеки кандидат за инспектор заплаща такса
за полагане на изпита в размер, определен с
тарифа на Министерския съвет, която се събира
от ИАСАС.
(8) В двуседмичен срок от провеждането на
изпита изпълнителният директор на ИАСАС
издава разрешение или прави мотивиран отказ.
Отказът подлежи на обжалване пред съответния
административен съд. Решението на съда не
подлежи на обжалване.
(9) Полската инспекция се извършва от
инспекторите по договор, сключен с
производителя, и при спазване на изискванията
на чл. 31, ал. 4 и 6.
(10) Инспекторите са длъжни ежегодно да
преминават курсове, организирани от ИАСАС,
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Съществуващ текст
за полска инспекция на нововписани в
официалната сортова листа сортове земеделски
растения.

Предложение за промяна

(11) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
поддържа на интернет страницата си публичен
национален електронен регистър на издадените
разрешения по ал. 1.

(11) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
поддържа на интернет страницата си публичен
национален електронен регистър на издадените
разрешения по ал. 1. Регистърът се води при при
спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в регистъра или на които са
необходими данни, налични в регистъра,
приемат удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от
заявителите и/или подателите представяне на
доказателства за вписани в регистъра
обстоятелства и данни.(11) Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол поддържа на интернет страницата
си публичен национален електронен регистър на
издадените разрешения по ал. 1.

(12) При получаване на разрешението за
упражняване на дейността полските инспектори
подписват декларация да упражняват дейността
безпристрастно и да спазват утвърдените от
Министерството на земеделието, храните и
горите методи за извършване на полска
инспекция.
(13) За извършваната от тях дейност лицата по
ал. 1 получават възнаграждение, чийто размер
се определя съгласно тарифа, одобрена от
Министерския съвет.
(14) За извършената полска инспекция лицата
по ал. 1 издават акт за полска инспекция по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на ИАСАС. Актът се издава в тридневен срок от
датата на извършване на инспекцията.
(15) Актът за полска инспекция по ал. 14 се
издава в три екземпляра - по един за полския
инспектор, за производителя на посевния
материал и за териториалното звено на ИАСАС,
на чиято територия се извършва
семепроизводството. При липса на
териториално звено третият екземпляр се
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предава от полския инспектор, извършил
апробацията, в Централното управление на
ИАСАС.
(16) При несъгласие с констатациите и
заключението на инспектора по ал. 1
семепроизводителят може да обжалва акта пред
Централното управление на ИАСАС в 7-дневен
срок от издаването му с искане за извършване
на контролна официална полска инспекция. В
този случай ИАСАС е длъжна да извърши
контролна официална полска инспекция в 5дневен срок от получаване на жалбата. С
контролната проверка ИАСАС потвърждава,
изменя или отменя издадения акт за полска
инспекция.
(17) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
контролира дейността на инспекторите по ал. 1
по спазването на изискванията на чл. 31, ал. 4 и
6 и чрез извършване на контролна официална
полска инспекция върху най-малко двадесет на
сто от инспектираните от тях площи.
(18) Когато при проверката се установят
несъответствия, но посевът отговаря на
изискванията за съответната или за по-ниска
категория, сертифицирането може да продължи.
(19) Полските инспектори по ал. 1 могат да
извършват полска инспекция само на посеви от
семена, за които има резултати от последващ
контрол и резултатите отговарят на
изискванията на наредбите по чл. 29, ал. 6.

Предложение за промяна

Чл. 10. (1) Проверката за съответствието с
изискванията на чл. 9 се извършва от ИАСАС
или от БАБХ.
(2) За проверката по ал. 1 ИАСАС събира такси
в размери, определени с тарифата по чл. 6, ал. 7,
а БАБХ събира такси в размер, определен с
тарифата по Закона за Българската агенция по
безопасност на храните.
(3) В 7-дневен срок от извършването на
проверката и определянето на резултатите от
лабораторните тестове ИАСАС, съответно
БАБХ, изпраща предложение до министъра на
земеделието, храните и горите за издаване на
разрешение за работа на лабораториите по чл. 7,
ал. 1 и чл. 8. Министърът на земеделието,
храните и горите издава разрешение за работа
на лабораторията в 7-дневен срок от
получаването на предложението.
(4) Министерството на земеделието, храните и
горите поддържа на интернет страницата си
публичен национален електронен регистър на
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лабораториите, получили разрешение за работа
по ал. 3.

Предложение за промяна

нова: (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 4 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 29. (1) Когато нямат условия за осигуряване
на необходимата пространствена изолация,
производителите писмено заявяват в
съответното кметство местоположението на
площите за земеделски растения, за които се
изисква пространствена изолация.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават в следните
срокове:
1. за посевен материал за засяване през пролетта
и за посадъчен материал - до 31 декември на
годината, която предхожда годината на
засяването, съответно засаждането;
2. за посевен материал за засяване през есента до 31 май на годината, през която ще се засява.
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(3) Заявлението по ал. 1 се придружава от:
1. копие на договора по чл. 28, ал. 1;
2. скица на земеделската земя за производство
на посевен и посадъчен материал, издадена от
съответната общинска служба по земеделие.

(3) Заявлението по ал. 1 се придружава от:
1. копие на договора по чл. 28, ал. 1;
2. данни за адрес, номер по действащ план и/или
идентификатор на имота, определен по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър2. скица
на земеделската земя за производство на
посевен и посадъчен материал, издадена от
съответната общинска служба по земеделие.

(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението
и документите по ал. 3 кметът на общината или
кметството издава заповед, с която определя
площите, обхванати от пространствената
изолация.
(5) Когато са подадени заявления от няколко
производители, които обхващат едни и същи
площи за пространствена изолация, кметът
удовлетворява подаденото по-рано заявление.
(6) Кметът определя площите, обхванати от
пространствената изолация, съгласно
изискванията за пространствена изолация,
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определени в наредби на министъра на
земеделието, храните и горите за търговия с
посевен и/или посадъчен материал от следните
групи земеделски растения:
1. зърнени;
2. фуражни;
3. маслодайни и влакнодайни;
4. цвекло;
5. картофи;
6. зеленчукови;
7. декоративни;
8. овощни;
9. лозови;
10. медицински и ароматни;
11. тютюн.
(7) Копие от заповедта по ал. 4 се изпраща на
собствениците или ползвателите на земите,
обхванати от пространствената изолация.
(8) Собствениците или ползвателите на земите,
обхванати от пространствената изолация, не
могат да засяват, съответно засаждат,
определените площи с растения - опрашители
или преносители на вируси.
(9) Министърът на земеделието, храните и
горите определя в наредби процедурите за
сертификация и/или одобрение на
произвеждания посевен или посадъчен материал
от групите земеделски растения по ал. 6.

Предложение за промяна

Чл. 52. (1) При неблагоприятни климатични
условия и при недостиг или липса на посадъчен
материал на пазара в страната министърът на
земеделието, храните и горите или
упълномощено от него длъжностно лице може
да разреши търговията с посадъчен материал от
всички категории, които отговарят на по-ниски
изисквания от посочените в съответните
наредби по чл. 29, ал. 6, с изключение на
изискването за здравно състояние.
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(2) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата
подават заявление в Министерството на
земеделието, храните и горите, което се
придружава от:
1. документ, издаден от ИАСАС, в който се
удостоверяват занижените изисквания - за
посадъчен материал по чл. 42, чл. 45, 49 и 50;
2. фирмен документ, издаден от производителя,
в който се удостоверяват занижените
изисквания - за посадъчен материал по чл. 40,
41, чл. 43, ал. 2 и чл. 47, ал. 2.

(2) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата
подават заявление в Министерството на
земеделието, храните и горите, което се
придружава от:
1. номер, дата и наименование на документ,
издаден от ИАСАСдокумент, издаден от
ИАСАС, в който се удостоверяват занижените
изисквания - за посадъчен материал по чл. 42,
чл. 45, 49 и 50;
2. фирмен документ, издаден от производителя,
в който се удостоверяват занижените
изисквания - за посадъчен материал по чл. 40,
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Предложение за промяна
41, чл. 43, ал. 2 и чл. 47, ал. 2.

(3) Министърът на земеделието, храните и
горите или упълномощено от него длъжностно
лице издава разрешение или прави мотивиран
отказ в 14-дневен срок от получаване на
заявлението и документите по ал. 2.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) На етикета на посадъчния материал по ал. 1
трябва да бъде отразено, че материалът отговаря
на занижени изисквания.
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§ 119. Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 17а. (1) Вписаните обстоятелства в
регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а се смятат за
известни на третите лица от момента на
вписването.

Чл. 17а. (1) Вписаните обстоятелства в
регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а се смятат за
известни на третите лица от момента на
вписването. Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а
или на които са необходими данни, налични в
регистрите, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистрите обстоятелства и данни.

(2) Вписаните в регистъра по чл. 16, ал. 3 лица
са длъжни да предоставят информация в
Министерството на земеделието, храните и
горите за всички настъпили промени във
вписаните обстоятелства в срок до 10 дни от
настъпването на промяната.
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Чл. 19. (1) За получаване на разрешение по чл.
18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в
държава - членка на Европейския съюз, или в
държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
подават в Министерството на земеделието,
храните и горите заявление по образец,
утвърден със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите, който се
публикува на интернет страницата на
министерството.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. за чуждестранните лица копие на документ за
вписване в регистър съгласно
законодателството на държавата - членка на
Европейския съюз, или на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
2. нотариално заверено копие на сертификат за
акредитация, издаден от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация", съответно
от органа за акредитация на държавата - членка
на Европейския съюз, или на държавата - страна
по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, в която е

(2) Заявлението съдържа:Към заявлението по ал.
1 се прилагат:
1. за чуждестранните лица копие на документ за
вписване в регистър съгласно
законодателството на държавата - членка на
Европейския съюз, или на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
2. номер и датанотариално заверено копие на
сертификат за акредитация, издаден от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация", съответно заверено копие от
сертификат за акредитация, издаден от органа за
акредитация на държавата - членка на
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седалището на лицето, с който се удостоверява
съответствие с изискванията на стандарт ЕN
ISO/IEC 17065:2012;
3. досие.

Предложение за промяна
Европейския съюз, или на държавата - страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, в която е седалището на лицето, с
който се удостоверява съответствие с
изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC
17065:2012;
3. досие.

(3) Досието по ал. 2, т. 3 съдържа:
1. процедури за извършване на контрол, които
контролиращото лице се задължава да прилага
при упражняване на контролната дейност, и
гаранции за неговата обективност съгласно
изискванията на правото на Европейския съюз и
българското законодателство;
2. копие на договор с акредитирана
лаборатория, която ще извършва анализи;
3. мерките, които контролиращото лице прилага
при установяване на нарушения;
4. данни за техническото оборудване,
необходимо за изпълнение на контролните
дейности, с което контролиращото лице
разполага;
5. данни за броя на служители на
контролиращото лице и доказателства за
тяхната квалификация и опит в контролната
дейност.
(4) Документи, които са издадени на чужд език,
се придружават от легализиран превод на
български език.

няма промени

Чл. 21. (1) Министърът на земеделието, храните
и горите оправомощава длъжностни лица, които
извършват проверка на представената от
заявителя по чл. 19 или 20 документация и
проверки на място на условията за извършване
на контролната дейност. Проверките на място се
извършват в присъствието на проверяваното
лице. За резултатите от тях се изготвя протокол
по образец, утвърден от министъра на
земеделието, храните и горите, който се връчва
на проверяваното лице или на негов
упълномощен представител.
(2) Когато при проверката се установят
непълноти и/или несъответствия, длъжностните
лица по ал. 1 в 10-дневен срок от
констатирането им уведомяват писмено
заявителя и му дават 7-дневен срок от
получаване на уведомлението да отстрани
непълнотите или несъответствията. Сроковете
по ал. 3 спират да текат до отстраняването на
непълнотите или несъответствията. Когато
непълнотите или несъответствията не бъдат
отстранени в определения срок, министърът на

няма промени
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земеделието, храните и горите постановява
отказ.
(3) Министърът на земеделието, храните и
горите издава разрешение или прави мотивиран
отказ в срок от:
1. два месеца от постъпване на заявлението за
извършване на контролна дейност по спазване
правилата на биологичното производство;
2. три месеца след одобряване на заявлениеспецификацията за вписване в Европейския
регистър на земеделските продукти и храни със
защитени географски означения или
Европейския регистър на храни с традиционно
специфичен характер, чието съответствие ще
контролира заявителят.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(5) В 6-месечен срок от издаването на отказа
заявителят не може да подаде ново заявление по
чл. 19, ал. 1 или по чл. 20, ал. 1.
(6) Разрешението се издава за срок до
изтичането на срока на сертификата за
акредитация. Разрешението за контролна
дейност за спазване на правилата на
биологичното производство съдържа
идентификатор BG-BIO-ХХ и пореден номер от
регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 2 с 12-цифров код
и може да се прехвърля на трето лице,
отговарящо на условията по чл. 19 и 20, с
разрешение на министъра на земеделието,
храните и горите.

Предложение за промяна

(7) Министърът на земеделието, храните и
горите обнародва издадените разрешения в
"Държавен вестник".

няма промени

нови:
„(8) Министърът на земеделието, храните и
горите води и поддържа публичен електронен
регистър на издадените разрешения при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(9) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 7 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и
74 от 101
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данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация
или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват
от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра
обстоятелства и данни“.
нова: (8) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 7 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни

Чл. 55в. Министърът на земеделието, храните и
горите издава наредба, с която урежда:
1. условията и реда за признаване на
организации на производители, асоциации на
организации на производители и
междубраншови организации в сектора на
млякото и млечните продукти;
2. условията и реда за регистрация на
договорите за доставка на сурово мляко;
3. реда за упражняване на контрол върху
сключването и регистрирането на договорите за
доставка на сурово мляко.

Чл. 55в. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите издава наредба, с която
урежда:
1. условията и реда за признаване на
организации на производители, асоциации на
организации на производители и
междубраншови организации в сектора на
млякото и млечните продукти;
2. условията и реда за регистрация на
договорите за доставка на сурово мляко;
3. реда за упражняване на контрол върху
сключването и регистрирането на договорите за
доставка на сурово мляко.
нови: (2) Признатите от министъра на
земеделието, храните и горите организации на
производители, асоциации на такива
организации и междубраншови организации в
сектора на млякото и млечните продукти се
вписват в публичен регистър, който се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
(3) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 2 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
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на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 55д. (1) Суровото краве, овче, козе и
няма промени
биволско мляко се изкупува от първи изкупвачи
– физически или юридически лица, които са
търговци по смисъла на Търговския закон и
чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12
от Закона за храните и/или използват при
изкупуването специализирани транспортни
средства, регистрирани по реда на чл. 246 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Суровото мляко по ал. 1 може да се изкупува
и от първи изкупвачи, регистрирани в други
държави – членки на Европейския съюз, когато
се доставя на тяхна територия.
(3) Лицата по ал. 1 подават в Министерството на
земеделието, храните и горите заявление за
регистрация по образец, утвърден от министъра
на земеделието, храните и горите. Заявлението
се подава в 30-дневен срок от регистрацията на
лицето по чл. 12 от Закона за храните или от
регистрацията на транспортните средства по чл.
246 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(4) Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа публичен
електронен регистър на първите изкупвачи на
сурово мляко по ал. 1, който се публикува на
интернет страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите.

(4) Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа публичен
електронен регистър на първите изкупвачи на
сурово мляко по ал. 1, който се публикува на
интернет страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите. Регистърът се
води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.

(5) Министърът на земеделието, храните и
горите определя реда за регистрация и водене на
регистъра на първите изкупвачи на сурово
мляко и за подаване на месечните декларации от
първите изкупвачи за общото количество
изкупено сурово краве мляко с наредбата по чл.
55в.

няма промени

нова: (6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 4 или на
които са необходими данни, налични в
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Предложение за промяна
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 58а. (1) Предлагането на пазара на кланични няма промени
трупове от говеда, свине и овце, добити в
кланици, които прилагат скалите на Съюза за
класификация, се извършва след тяхната
класификация съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013.
(2) Класификацията на кланични трупове от
говеда, свине и овце по скалата задължително се
извършва в кланици, в които броят на кланетата,
изчислен средно за календарната година,
надхвърля броя, определен с наредба на
министъра на земеделието, храните и горите.
(3) На класификация по ал. 2 подлежат животни,
които са идентифицирани и регистрирани по
реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(4) Собственикът или управителят на кланицата
обявява ежеседмично по подходящ начин и на
подходящо място цените, по които кланицата
изкупува животните, за единична бройка, за
група животни, за всяка категория и клас по
скалата.
(5) Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа на интернет
страницата си електронен регистър на
кланиците, извършващи задължителна
класификация, който се актуализира ежегодно
въз основа на броя на кланетата през
предходната календарна година.

(5) Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа на интернет
страницата си публичен електронен регистър
електронен регистър на кланиците, извършващи
задължителна класификация, който се
актуализира ежегодно въз основа на броя на
кланетата през предходната календарна година.
нова: (6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 5 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
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Чл. 58б. (1) Класификацията по скалата се
извършва от лица - класификатори, които
притежават свидетелство за класификация на
кланични трупове. Свидетелствата се издават от
Селскостопанската академия, от
университетите, обучаващи специалисти по
класификация на кланични трупове, или от
съответната обучителна организация след
проведен курс на обучение и успешно положен
изпит.
(2) Програмата за обучение и за провеждане на
изпит се изготвя от лицата по ал. 1, изречение
второ и се одобрява от министъра на
земеделието, храните и горите.
(3) Таксите, които се събират за обучение за
придобиване на правоспособност за
класификатори на кланични трупове, се
определят с тарифа, одобрена от Министерския
съвет.
(4) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно, като
може да бъде отнето от контролните органи по
чл. 58г, ал. 1 при условията и по реда на
наредбата по ал. 6 в случаите на:
1. отклонения от правилата за класификация;
2. непълноти и липса на документация;
3. неспазване на сроковете за докладване на
цените;
4. непрактикуване на класификацията за срок,
определен с наредбата по ал. 6;
5. други нередности, определени в наредбата по
ал. 6.
(5) За издаване на ново свидетелство
класификаторите полагат отново изпит по реда
на наредбата по ал. 6.
(6) Условията и редът за провеждане на курса за
обучение и на изпита и за издаване и отнемане
на свидетелството се определят с наредба на
министъра на земеделието, храните и горите.

няма промени

(7) Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа на интернет
страницата си електронен регистър на
класификаторите, завършили курс за
класификация на кланични трупове от говеда,
свине и овце, в който се отразяват издадените и
отнетите свидетелства.

(7) Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа на интернет
страницата си публичен електронен
регистърелектронен регистър на
класификаторите, завършили курс за
класификация на кланични трупове от говеда,
свине и овце, в който се отразяват издадените и
отнетите свидетелства. Регистърът се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
нова: (8) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
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организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 7 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 58н. (1) В 7-дневен срок от въвеждането в
експлоатация или от придобиването на правото
на собственост или ползването на обект за
съхранение на зърно неговият собственик или
ползвател подава в съответната областна
дирекция "Земеделие" по местонахождението на
обекта декларация по образец за
местонахождението и капацитета на обекта.
(2) В 15-дневен срок от подаването на
декларацията по ал. 1 областната дирекция
"Земеделие" извършва проверка на подадената
декларация. След извършване на проверката
областната дирекция "Земеделие" изпраща в
Министерството на земеделието, храните и
горите копие от декларацията и документ за
резултатите от извършената проверка.
(3) (отм.).
(4) (отм.).
(5) Въз основа на документите по ал. 2
Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа на интернет
страницата си публичен електронен регистър за
обектите за съхранение на зърно в страната, в
който се вписват данни за техните собственици
или ползватели, местонахождението и
капацитета на обектите.
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нова: (6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 5 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
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за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
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§ 125. Закон за регистрация и контрол на земеделска и горска техника
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 7. Министерството на земеделието, храните
и горите създава и поддържа национален
публичен електронен регистър:
1. за регистрация, отчет и контрол на техниката
и на лицата, придобили правоспособност за
работа с нея;
2. на издадените ЕС сертификати за одобряване
на типа или национални одобрения на типа;
3. на лицата, които притежават разрешение за
теоретично и практическо обучение на
кандидатите за придобиване на
правоспособност за работа с техника;
4. на преподавателите, извършващи обучение на
кандидати за придобиване на правоспособност
за работа с техника.
(2) Данните по ал. 1, т. 1 се въвеждат от
областните дирекции "Земеделие".

няма промени

(3) Регистърът се създава и поддържа в
съответствие със Закона за електронното
управление и при спазване изискванията за
защита на личните данни.

(3) Регистърът се създава и поддържа в
съответствие със Закона за електронното
управление, Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол и при спазване
изискванията за защита на личните данни.

(4) Информацията, която се включва в регистъра няма промени
по ал. 1, т. 1, 3 и 4, се определя с наредбата по
чл. 13, ал. 2.
нова: (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 11. (1) Собствениците регистрират
самоходната техника с мощност на двигателя
над 10 kW, несамоходните и стационарните
машини, съоръженията, инсталациите и
апаратите, използвани в земеделието и горите и
машините за земни работи, в 30-дневен срок от
придобиване на собствеността в съответната
областна дирекция "Земеделие" по постоянен
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адрес - за физическите лица, или по адреса на
съдебната, съответно търговската регистрация за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) Първоначалната регистрация, промяната на
регистрацията и отчисляването на техниката се
извършват от областната дирекция "Земеделие"
въз основа на подадено заявление по образец
съгласно наредбата по ал. 9 от собственика до
директора на областната дирекция "Земеделие"
и се вписват в регистъра по чл. 7, ал. 1. При
поискване от съответната община областната
дирекция "Земеделие" предоставя справка за
извършените дейности по регистрация на
територията на общината.
(3) При първоначална регистрация се извършват
идентификация и технически преглед на
техниката. Когато се регистрира нова техника,
която е придружена от валиден сертификат за
съответствие с ЕС одобрения тип, валиден
сертификат за съответствие с национално
одобрения тип или декларация за съответствие,
технически преглед не се извършва.

Предложение за промяна

(4) При първоначална регистрация на техниката
собственикът представя пред областната
дирекция "Земеделие" следните документи:
1. заявление до директора на областната
дирекция "Земеделие" за заверка относно
извършена идентификация;
2. документ за собственост с данни за марката,
модела и фабричните номера на рамата;
3. (отм.);
4. квитанция за платена застраховка
"Гражданска отговорност" за самоходна техника
с мощност на двигателя над 10 kW и ремаркета,
когато техниката се пуска в действие;
5. документ за самоличност на собственика;
6. документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация
– преведен на български език, когато
собственикът не е регистриран в Република
България;
7. (отм.);
8. валиден сертификат за съответствие с ЕС
одобрения тип съгласно чл. 38, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 167/2013;
9. валидна декларация за съответствие за
техниката по чл. 9д, ал. 3, когато такава се
изисква;
10. (отм.).

(4) При първоначална регистрация на техниката
собственикът представя пред областната
дирекция "Земеделие" следните документи:
1. заявление до директора на областната
дирекция "Земеделие" за заверка относно
извършена идентификация;
2. документ за собственост с данни за марката,
модела и фабричните номера на рамата;
3. (отм.);
4. квитанция за платена застраховка
"Гражданска отговорност" за самоходна техника
с мощност на двигателя над 10 kW и ремаркета,
когато техниката се пуска в действие;
5. (отм.)документ за самоличност на
собственика;
6. документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация
– преведен на български език, когато
собственикът не е регистриран в Република
България;
7. (отм.);
8. валиден сертификат за съответствие с ЕС
одобрения тип съгласно чл. 38, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 167/2013;
9. валидна декларация за съответствие за
техниката по чл. 9д, ал. 3, когато такава се
изисква;
10. (отм.).

(5) Промяна на регистрацията на техниката се
извършва при:
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1. промяна на постоянния адрес или на адреса
по съдебна, съответно търговска регистрация на
собственика;
2. промяна на собствеността и/или името на
собственика;
3. промяна на данните за техниката, посочени в
свидетелството за регистрация;
4. изгубване или унищожаване на
регистрационната табела за регистрация.
(6) Отчисляване на техниката се извършва при:
1. бракуване;
2. унищожаване вследствие на произшествие,
природно бедствие или пожар;
3. напускане на страната;
4. регистрация на техниката в друга област;
5. промяна в регистрацията по ал. 5.
(7) Собствениците заявяват в съответната
областна дирекция "Земеделие" обстоятелствата
по ал. 5 или 6 в 15-дневен срок от настъпването
им.
(8) На собственика се издава свидетелство за
регистрация, талон за технически преглед и се
предоставят табели с регистрационен номер при
условия и по ред, определени с наредбата по ал.
9.
(9) Регистрация на техника се извършва при
условия и по ред, определени с наредба на
министъра на земеделието, храните и горите.
(10) Отказът за извършване на регистрация
може да бъде обжалван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(11) Лицата са длъжни да работят само с
регистрирана техника.

Предложение за промяна
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§129. Закон за рибарството и аквакултурите
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури съставя и поддържа
регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански
риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и
други водни организми;
4. риболовните кораби;
5. центровете за първа продажба на продукти от
риболов;
6. регистрираните по чл. 46д, ал. 1 купувачи;
7. (отм.);
8. разрешителните по чл. 40, ал. 1;
9. лицата по чл. 14, ал. 1;
10. констативните протоколи, актовете за
установяване на административни нарушения и
наказателните постановления, издавани от
оправомощените служители на ИАРА.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури осигурява на Изпълнителната
агенция "Морска администрация" достъп до
електронна база данни "Регистър на
риболовните кораби". При регистриране на
промяна в техническите характеристики и
собствеността на риболовен кораб в тридневен
срок от установяването Изпълнителната агенция
"Морска администрация" уведомява и
предоставя на ИАРА заверени копия на
документите, удостоверяващи настъпилите
промени.
(3) Регистрите по ал. 1 се водят по ред,
определен с наредба на министъра на
земеделието, храните и горите.
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нови: (4) Регистрите по ал. 1, т. 1, т. 1 - 6 и т. 8 и
9 се водят при спазване на изискванията на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в регистрите по ал. 1, т. 1, т. 1 - 6 и т. 8
и 9 или на които са необходими данни, налични
в тях, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
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Предложение за промяна
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистрие обстоятелства и данни.

Чл. 21в. (1) Оферта за участие в конкурса може
да подаде всяко заинтересовано юридическо
лице или едноличен търговец, или негов
представител.
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(2) Не се допуска до участие в конкурса
търговец:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по несъстоятелност;
3. в процедура по ликвидация;
4. който има задължения към държавата или към
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
5. който има непогасени задължения по чл. 3, ал.
1, т. 9 от Закона за Националната агенция за
приходите;
6. който има просрочени парични задължения
към работниците и служителите, на които е
работодател;
7. извършил нарушение по този закон,
установено с влязло в сила наказателно
постановление;
8. на който управител или член на управителния
орган, а в случай че член на управителния орган
е юридическо лице - неговият представител в
съответния управителен орган, е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпления против собствеността, против
стопанството, против финансовата, данъчната
или осигурителната система, включително
изпиране на пари или измама, за престъпление
по служба или за подкуп, както и за участие в
престъпна група;
9. на който член на управителен или контролен
орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице по
смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество със служители на
ръководна длъжност в ИАРА;
10. който е сключил договор с лице по чл. 68
или 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.

(2) Не се допуска до участие в конкурса
търговец:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по несъстоятелност;
3. в процедура по ликвидация;
4. който има задължения към държавата или към
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
5. (отм.) който има непогасени задължения по
чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за Националната
агенция за приходите;
6. който има просрочени парични задължения
към работниците и служителите, на които е
работодател;
7. извършил нарушение по този закон,
установено с влязло в сила наказателно
постановление;
8. на който управител или член на управителния
орган, а в случай че член на управителния орган
е юридическо лице - неговият представител в
съответния управителен орган, е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпления против собствеността, против
стопанството, против финансовата, данъчната
или осигурителната система, включително
изпиране на пари или измама, за престъпление
по служба или за подкуп, както и за участие в
престъпна група;
9. на който член на управителен или контролен
орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице по
смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество със служители на
ръководна длъжност в ИАРА;
10. който е сключил договор с лице по чл. 68
или 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
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(3) (отм.).
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(4) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват
със следните документи:
1. съдебно удостоверение или съответен на него
документ от съдебен или административен
орган на държавата, в която участникът е
установен, удостоверяващи, че лицето не е
обявявано в несъстоятелност, не е в
производство за обявяване в несъстоятелност
или в процедура по ликвидация;
2. за чужди граждани – съдебно удостоверение
или аналогичен документ от съдебен или
административен орган от държавата по
отечественото право на физическото лице,
удостоверяващи, че лицето – едноличен
търговец, или управител, или член на
управителния орган на юридическото лице не е
осъдено с влязла в сила присъда за
престъпление, посочено в ал. 2, т. 8, и не е
лишено от правото да осъществява търговска
дейност; за български граждани обстоятелствата
по ал. 2, т. 8 се установяват служебно;
3. (отм.)
4. декларация за липсата на обстоятелства по ал.
2, т. 6 и 7;
5. удостоверение за липса на частни държавни
вземания.

(4) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват
със следните документи:
1. за чуждестранни юридически лица - съдебно
удостоверение или съответен на него документ
от съдебен или административен орган на
държавата, в която участникът е установен,
удостоверяващи, че лицето не е обявявано в
несъстоятелност, не е в производство за
обявяване в несъстоятелност или в процедура по
ликвидация; за регистрирани в България
юридически лица и еднолични търговци се
посочва ЕИК1. съдебно удостоверение или
съответен на него документ от съдебен или
административен орган на държавата, в която
участникът е установен, удостоверяващи, че
лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в
производство за обявяване в несъстоятелност
или в процедура по ликвидация;
2. за чужди граждани – съдебно удостоверение
или аналогичен документ от съдебен или
административен орган от държавата по
отечественото право на физическото лице,
удостоверяващи, че лицето – едноличен
търговец, или управител, или член на
управителния орган на юридическото лице не е
осъдено с влязла в сила присъда за
престъпление, посочено в ал. 2, т. 8, и не е
лишено от правото да осъществява търговска
дейност; за български граждани обстоятелствата
по ал. 2, т. 8 се установяват служебно;
3. (отм.)
4. декларация за липсата на обстоятелства по ал.
2, т. 6 и 7;
5. (отм.) удостоверение за липса на частни
държавни вземания.

(5) Освен документите по ал. 4 участниците в
конкурса представят и:
1. свидетелства за правоспособност по чл. 14 на
лицата, които ще извършват риболова;
2. описание на техническото оборудване, с
което ще се извършва риболовът.

(5) Освен документите по ал. 4 участниците в
конкурса представят и:
1. списък с имена, единен граждански номер,
личен номер или личен номер на чужденец и
номер и дата на издаване на свидетелства за
правоспособностсвидетелства за
правоспособност по чл. 14 на лицата, които ще
извършват риболова;
2. описание на техническото оборудване, с
което ще се извършва риболовът.

(6) Комисията по чл. 21д, ал. 1 изисква по
служебен път информация за наличие или липса
на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответното юридическо лице или едноличен
търговец.

няма промени
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Предложение за промяна

Чл. 25а. (1) За вписване в регистъра лицата по
чл. 25, ал. 1 подават заявление до ръководителя
на съответното териториално звено на ИАРА.

няма промени

(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, както и
номерът и датата на съответните актове по чл.
25, ал. 8. Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ,
удостоверяващ основанието за ползването на
обекти държавна, общинска или частна
собственост;
2. техническо описание на обекта и
технологична схема на производство в
съответствие с издадените разрешителни по
реда на Закона за водите;
3. документ за платена такса за регистрация,
когато плащането не е извършено по електронен
път;
4. документ за определяне на лимит за
производство в съответствие с наредбата по чл.
25, ал. 5;
5. съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал.
2, когато техническите съоръжения са във
водите на Черно море.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, както и
номерът и датата на съответните актове по чл.
25, ал. 8. Към заявлението се прилагат:
1. декларация, че заявителят разполага с обект
държавна, общинска или частна собственост, в
която се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан1. документ за собственост или
документ, удостоверяващ основанието за
ползването на обекти държавна, общинска или
частна собственост;
2. техническо описание на обекта и
технологична схема на производство в
съответствие с издадените разрешителни по
реда на Закона за водите;
3. документ за платена такса за регистрация,
когато плащането не е извършено по електронен
път;
4. документ за определяне на лимит за
производство в съответствие с наредбата по чл.
25, ал. 5;
5. съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал.
2, когато техническите съоръжения са във
водите на Черно море.

(3) Съдържанието на технологичното описание
и технологичната схема на производство се
определят с наредба на министъра на
земеделието, храните и горите.
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Чл. 25в. (1) Регистрацията по чл. 25б, ал. 1 е
безсрочна.
(2) При промяна в данните по чл. 25а, ал. 2
регистрираното лице в 30-дневен срок
уведомява съответното териториално звено на
ИАРА за вписване на промените в регистъра на
лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други
водни организми.
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(3) Регистрираните по чл. 25 лица трябва да
представят в ИАРА удостоверение за
регистрация на животновъден обект по чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност
в 30-дневен срок от въвеждането в експлоатация
на обекта.

(3) Регистрираните по чл. 25 лица трябва да
извършат регистрация на животновъден
обекттрябва да представят в ИАРА
удостоверение за регистрация на животновъден
обект по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност в 30-дневен
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Предложение за промяна
срок от въвеждането в експлоатация на обекта.
ИАРА служебно извършва проверка за
регистрацията на животновъден обект в БАБХ.

Чл. 40. (1) Изпълнителният директор на ИАРА
няма промени
издава разрешително за улов на риба и други
водни организми за научноизследователски
цели.
(2) Разрешително за улов за
научноизследователски цели на видовете риби
по приложение № 4 от Закона за биологичното
разнообразие се дава от министъра на
земеделието, храните и горите след съгласуване
с министъра на околната среда и водите.
(3) За издаване на разрешителното по ал. 1 и 2
се подава писмено заявление по образец от
ръководител на научна организация, в което се
посочват:
1. данни на лицето, което извършва
изследването;
2. целите на изследването;
3. основанията, поради които се иска издаване
на разрешителното:
а) в периода на действие на забраната по чл. 32
и 33;
б) за използването на забранените по чл. 35, ал.
1, т. 2 и 3 уреди, средства, принадлежности и
приспособления;
в) за улов на риба и други водни организми с
размери, по-малки от минимално допустимите
съгласно приложение № 2 към чл. 38, ал. 1;
г) за улов, пренасяне и превозване на речни
раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни)
раци (Austropotamobius torrentius);
4. водните обекти или водосбори за извършване
на изследването;
5. периодът за извършване на изследването;
6. видовете и броят риба и други водни
организми по семейства, необходими за целите
на изследването, с изключение на видове от
приложение № 3 към Закона за биологичното
разнообразие;
7. вид, брой, характеристики и параметри на
риболовните уреди и средства, с които се
извършва изследването.
(4) Когато за целите на изследването се използва
кораб, в заявлението се посочват:
1. външната маркировка и името на кораба;
2. името на капитана.
(5) Разрешителното се издава на лицe с
образователно-квалификационна степен
88 от 101
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"магистър" в областта на хидробиологията,
зоологията или екологията.

Предложение за промяна

(6) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. копие от договор за изпълнение на
научноизследователски проект и/или план за
дейността на научната организация, заверено от
ръководителя на съответната научна
организация и/или други документи,
удостоверяващи основанието по ал. 3, т. 2;
2. анализ на очакваното въздействие от
използването на уреда, метода или средството за
улов или убиване върху другите видове риби и
водни организми, както и предвидените мерки
за тяхното опазване или намаляване на
негативното въздействие върху тях;
3. актуална снимка на лицето, на което се издава
разрешителното;
4. документ, удостоверяващ обстоятелството по
ал. 5;
5. декларация от лицето, на което се издава
разрешителното, че не е извършило нарушение
на закона в рамките на две години преди датата
на подаване на заявлението, установено с влязъл
в сила акт на компетентен орган.

(6) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. копие от договор за изпълнение на
научноизследователски проект и/или план за
дейността на научната организация, заверено от
ръководителя на съответната научна
организация и/или други документи,
удостоверяващи основанието по ал. 3, т. 2;
2. анализ на очакваното въздействие от
използването на уреда, метода или средството за
улов или убиване върху другите видове риби и
водни организми, както и предвидените мерки
за тяхното опазване или намаляване на
негативното въздействие върху тях;
3. актуална снимка на лицето, на което се издава
разрешителното;
4. декларация, съдържаща: номер, дата и
издател на диплома за висше образование,
степен „магистър“ в областта на
хидробиологията, зоологията или екологията
или номер или дата и издател на документ за
признаване на придобито в чужбина
образование; ако образованието е придобито в
чужбина и не е признато в Република България
се прилага документ за придобиването му4.
документ, удостоверяващ обстоятелството по
ал. 5;
5. декларация от лицето, на което се издава
разрешителното, че не е извършило нарушение
на закона в рамките на две години преди датата
на подаване на заявлението, установено с влязъл
в сила акт на компетентен орган.

(7) Разрешителното се издава със срок на
валидност до края на съответната календарна
година. След изтичане на срока издаденото
разрешително се връща в ИАРА.
(8) Разрешителното е лично и не може да се
преотстъпва.
(9) Разрешителното съдържа:
1. данни на лицето, което извършва
изследването;
2. актуална снимка;
3. целта на изследването;
4. периода, за който важи разрешителното;
5. периода, за който може да се извършва улов;
6. водните обекти;
7. вида и броя на разрешената за задържане от
улова риба и други водни организми за цялото
изследване;
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8. риболовните уреди и средства;
9. данни за кораба и капитана, когато за целите
на изследването се използва кораб.
(10) Преди всеки улов притежателят на
разрешителното е длъжен да уведоми писмено
териториалното звено на ИАРА, на чиято
територия се намира водният обект или частта
от акваторията на Черно море, в които се
провежда изследването.
(11) След приключване на всеки улов видът,
количеството, размерът и други данни за
уловената риба и други водни организми се
вписват в разрешителното и същото се
предоставя за заверка в съответното
териториално звено на ИАРА.
(12) За попълване на музейни сбирки и
колекции от риба и други водни организми се
разрешава задържането на не повече от 5
екземпляра от вид.
(13) Уловените количества риба и други водни
организми над разрешения брой за задържане се
връщат обратно във водоема независимо от
тяхното състояние.
(14) Изпълнителният директор на ИАРА отказва
с мотивирана заповед издаването на
разрешително за улов на риба с
научноизследователски цели, когато:
1. подаденото заявление не отговаря на
изискванията на ал. 3, 4 и 6;
2. лицето не е върнало в ИАРА разрешителното,
издадено за предходната година, и/или
предоставеното разрешително не е заверено от
съответното териториално звено на ИАРА.
(15) Заповедта по ал. 14 се съобщава и може да
се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(16) Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури води публичен регистър за
издадените разрешителни за улов на риба и
други водни организми за
научноизследователски цели.
(17) Забраните по чл. 32, 33, чл. 38, ал. 1, чл. 42
и 45а не се прилагат за случаите на улов на риба
и други водни организми за
научноизследователски цели.
(18) За издаване на разрешително за улов на
риба и други водни организми с
научноизследователски цели се заплаща такса
съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.

Предложение за промяна

Чл. 46а. (1) Центровете за първа продажба на
продукти от риболов се регистрират в ИАРА

няма промени
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след издадено удостоверение за регистрация по
реда на Закона за храните, като организаторът
на центъра подава заявление до съответното
териториално звено на ИАРА.
(2) За вписване в регистъра на център за първа
продажба се заплаща такса в размер, определен
в тарифата по чл. 17а, ал. 4.

Предложение за промяна

(3) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел или код
по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението
за регистрация по Закона за храните. Към
заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ,
удостоверяващ основанието за ползване на
обекта;
2. проект на правилник на центъра за първа
продажба;
3. документ за платена такса, когато плащането
не е извършено по електронен път.

(3) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел или код
по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението
за регистрация по Закона за храните. Към
заявлението се прилагат:
1. декларация, че заявителят разполага с право
да ползва обекта, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан1. документ за собственост или документ,
удостоверяващ основанието за ползване на
обекта;
2. проект на правилник на центъра за първа
продажба;
3. документ за платена такса, когато плащането
не е извършено по електронен път.

(4) Правилникът на центъра за първа продажба
съдържа:
1. условията и реда за участие в центъра за
първа продажба;
2. местата и времето за извършване на продажби
и товаро-разтоварни работи;
3. реда за осъществяване на търговията в
центъра за първа продажба;
4. условията и реда за съставяне на документите
за първа продажба на продукти от риболов;
5. видовете такси за предоставяните от
организатора услуги.
(5) При промяна на данните по ал. 3
организаторът на центъра за първа продажба
уведомява в 30-дневен срок съответното
териториално звено на ИАРА за вписване на
промените в регистъра на центровете за първа
продажба на продукти от риболов.
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§ 130. Закон за сдруженията за напояване
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 15. (1) Сдружението се смята за възникнало
от деня на вписването му в предназначения за
това регистър при окръжния съд по седалището
на сдружението.
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(2) Вписването на сдружението се извършва по
писмена молба от управителния съвет, към
която се прилагат:
1. протоколът от учредителното събрание;
2. уставът на сдружението, подписан от
учредителите и одобрен от надзорния орган;
3. нотариално заверени образци от подписите на
лицата, които представляват сдружението, и
образец от печата на сдружението;
4. свидетелства за съдимост на членовете на
управителния и на контролния съвет;
5. декларации от членовете на управителния и
на контролния съвет, че не се намират помежду
си в брак или родство по права линия без
ограничения, по съребрена линия - до втора
степен включително и не са роднини по
сватовство - до втора степен включително.

(2) Вписването на сдружението се извършва по
писмена молба от управителния съвет, към
която се прилагат:
1. протоколът от учредителното събрание;
2. уставът на сдружението, подписан от
учредителите и одобрен от надзорния орган;
3. нотариално заверени образци от подписите на
лицата, които представляват сдружението, и
образец от печата на сдружението;
4. свидетелства за съдимост на членовете на
управителния и на контролния съвет, в случай
че не са български граждани;
5. декларации от членовете на управителния и
на контролния съвет, че не се намират помежду
си в брак или родство по права линия без
ограничения, по съребрена линия - до втора
степен включително и не са роднини по
сватовство - до втора степен включително.

(3) В регистъра се вписват данните по чл. 14, ал.
1, т. 1 - 3 и 5.

няма промени
нова: (4) Обстоятелствата относно съдимостта
на лицата, които са български граждани се
установява служебно.
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§ 131. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 34. (1) По искане на собствениците или на
ползвателите на правно основание,
земеделските имоти с възстановено право на
собственост се изземват със заповед на кмета на
общината по местонахождение на имотите от
лицата, които ги ползват без правно основание,
и се предоставят на собствениците им,
съответно на ползвателите им на правно
основание. За установяване на неправомерното
ползване кметът служебно изисква информация
от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна
агенция, или от регионалните му териториални
структури и/или от общинската служба по
земеделие по местонахождението на имотите,
съответно от службата по геодезия, картография
и кадастър.

Чл. 34. (1) По искане на собствениците или на
ползвателите на правно основание,
земеделските имоти с възстановено право на
собственост се изземват със заповед на кмета на
общината по местонахождение на имотите от
лицата, които ги ползват без правно основание,
и се предоставят на собствениците им,
съответно на ползвателите им на правно
основание. За установяване на неправомерното
ползване кметът служебно изисква информация
от Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна
агенция, или от регионалните му териториални
структури и/или от общинската служба по
земеделие по местонахождението на имотите,
съответно официален документ или справка от
службата по геодезия, картография и
кадастър.За установяване на неправомерното
ползване кметът служебно изисква информация
от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна
агенция, или от регионалните му териториални
структури и/или от общинската служба по
земеделие по местонахождението на имотите,
съответно от службата по геодезия, картография
и кадастър. Обстоятелства, свързани с
гражданското състояние на лицата и/или с
наследяване, се установяват от кмета на
общината по служебен път.

(2) Заповедта на кмета, както и отказът му да
издаде такава заповед подлежат на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението на
заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(3) Заповедта на кмета се изпълнява по
административен ред със съдействието на
органите на Министерството на вътрешните
работи.
(4) Земите от общинския поземлен фонд се
изземват от лицата, които ги ползват без правно
основание, по реда на чл. 65 от Закона за
общинската собственост.
(5) Лицата, отстранени от ползването на имота
по този ред, нямат право на обезщетение.
(6) В 7-дневен срок от датата на получаване на
заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без
правно основание земеделска земя, може да
внесе по банкова сметка за чужди средства на
общината сума, представляваща трикратния
размер на средното годишно рентно плащане за
землищата от общината през предходната
година за времето на неправомерното ползване.
В този случай се спира изпълнението на
заповедта, като правоимащите лица се
уведомяват в тридневен срок от кмета на
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общината по реда на
Административнопроцесуалния кодекс за
правото им да получат депозираната сума. В
случай, че в 10-дневен срок от получаване на
уведомлението правоимащите лица изразят
писмено съгласие за получаване на
депозираната сума, издадената заповед се
отменя от кмета на общината. При липса на
изрично писмено съгласие издадената заповед
подлежи на незабавно изпълнение.
(7) Условията по ал. 6 се посочват в заповедта
по ал. 1.
(8) В случаите на неправомерно ползване на
земи от държавния поземлен фонд заповедта по
ал. 1 се издава от директора на областната
дирекция "Земеделие". Сумите по ал. 6 се
превеждат по сметка на Министерството на
земеделието, храните и горите.
(9) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят
в бюджета на общината.

Предложение за промяна

Чл. 34а. (отм.)

нов: Чл. 34а. В производствата по този закон и
подзаконовите актове по прилагането му,
органите по поземлената собственост, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в нормативно уреден публичен
регистър или на които са необходими данни,
налични в нормативно уреден публичен
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
съответния регистър обстоятелства и данни.
Органите по поземлената собственост, когато е
необходимо за нуждите на съответното
производство, по служебен път се снабдяват
със:
1. справки и официални документи, издавани от
органите на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър;
2. скици на недвижими имоти, издавани от
общинските администрации и службите по
земеделие;
3. информация за вписани актове относно
недвижими имоти;
4. информация за гражданското състояние и
родствените връзки между лицата за
установяване на наследяване и/или
удостоверения във връзка с наследяванетоЧл.
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34а. (отм.)
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§ 143. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 4. (1) Производството и съхранението на
суров тютюн се извършва въз основа на
договори за изкупуване на суров тютюн,
сключени между тютюнопроизводители и лица
по чл. 16.
(2) Тютюнопроизводителите, които са сключили
договори по ал. 1, се вписват ежегодно в срок до
31 март в публичен регистър на
тютюнопроизводителите в Министерството на
земеделието, храните и горите. Срокът за
вписване в регистъра може да бъде удължен до
два месеца със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите.
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(3) За вписване в регистъра по ал. 2
тютюнопроизводителите представят:
1. копие от сключените договори за изкупуване
на суров тютюн;
2. документ за правното основание за
ползването на земеделските земи с площ над 5
дка;
3. информация, индивидуализираща
земеделските земи, върху които се отглежда
тютюн с площ до 5 дка;
4. копие от протокола за количествата изкупен
тютюн за предходната година.

(3) За вписване в регистъра по ал. 2
тютюнопроизводителите представят:
1. копие от сключените договори за изкупуване
на суров тютюн;
2. декларация, че заявителят разполага правното
основание за ползването на земеделските земи,
в която се посочват индивидуализиращи данни
за документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба
по вписванията, в която е вписан; ако
документът не подлежи на вписване се
представя копие от същия2. документ за
правното основание за ползването на
земеделските земи с площ над 5 дка;
3. информация, индивидуализираща
земеделските земи, върху които се отглежда
тютюн с площ до 5 дка;
4. копие от протокола за количествата изкупен
тютюн за предходната година.

(4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лица, които не няма промени
са произвеждали тютюн през предходната
година.
(5) Редът за водене на регистъра се определя с
наредба на министъра на земеделието, храните и
горите.
(6) Данните в регистъра се публикуват при
спазване изискванията за защита на личните
данни.

(6) Регистърът по ал. 2 се води при спазване на
изисвканията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол. Данните в
регистъра се публикуват при спазване
изискванията за защита на личните данни.
нова: (7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 2 или на
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които са необходими данни, налични в
регистъра, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 16а. (1) За получаване на разрешение за
изкупуване на суров тютюн лицата по чл. 16
подават до председателя на съответната
комисия по тютюна по местонахождението на
обектите и/или съоръженията по т. 2 или по
седалището на търговеца заявление по образец,
към което прилагат заверени копия от:
1. програма за прогнозни количества тютюн по
сортови групи, които ще бъдат изкупени;
2. документ за собственост или за право на
ползване на обект и/или съоръжение за
съхраняване на изкупения тютюн; министърът
на земеделието, храните и горите определя
минималните изисквания, на които да отговарят
обектите и/или съоръженията за съхраняване на
изкупения тютюн, с наредбата по чл. 16д, ал. 2.

Чл. 16а. (1) За получаване на разрешение за
изкупуване на суров тютюн лицата по чл. 16
подават до председателя на съответната
комисия по тютюна по местонахождението на
обектите и/или съоръженията по т. 2 или по
седалището на търговеца заявление по образец,
към което прилагат заверени копия от:
1. програма за прогнозни количества тютюн по
сортови групи, които ще бъдат изкупени;
2. декларация, че лицето по чл. 16 разполага
обект и/или съоръжение за съхраняване на
изкупения тютюн, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
собственост/ползване, в зависимост от вида му,
а ако същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията, в
която е вписан; ако документът не подлежи на
вписване се представя копие от същиядокумент
за собственост или за право на ползване на
обект и/или съоръжение за съхраняване на
изкупения тютюн; министърът на земеделието,
храните и горите определя минималните
изисквания, на които да отговарят обектите
и/или съоръженията за съхраняване на
изкупения тютюн, с наредбата по чл. 16д, ал. 2.

(2) Заявлението и приложените документи по
ал. 1 се проверяват от представител на
съответната комисия по тютюна. При
установяване на непълноти председателят на
комисията по тютюна писмено уведомява
заявителя и му дава 10-дневен срок от
получаване на уведомлението за отстраняването
им.
(3) При неотстраняване на непълнотите по ал. 2
в определения за това срок председателят на
комисията по тютюна мотивирано отказва
издаването на разрешение за изкупуване на
суров тютюн.
(4) В 7-дневен срок от подаване на заявлението
или от отстраняване на непълнотите по ал. 2
представители на съответната комисия по
тютюна извършват проверка на документите и
проверка на място дали обектът и/или
съоръжението отговаря на изискванията по ал.
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1, т. 2.
(5) В 7-дневен срок от извършване на
проверката по ал. 4 председателят на комисията
по тютюна издава разрешение за изкупуване на
суров тютюн или мотивирано отказва
издаването му, когато обектът и/или
съоръжението не отговаря на изискванията по
ал. 1, т. 2.
(6) Разрешението за изкупуване на суров тютюн
е безсрочно, важи за територията на цялата
страна и не може да се прехвърля на друго лице.
(7) Отказът по ал. 3 и 5 се съобщава и може да
се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) В еднодневен срок от издаване на
разрешението за изкупуване на суров тютюн
председателят на съответната комисия изпраща
екземпляр от него в Министерството на
земеделието, храните и горите за вписване в
регистъра по чл. 16д, ал. 1. Разрешението влиза
в сила от датата на вписването му в регистъра.

Предложение за промяна

Чл. 25. (1) Лицата, които ще извършват внос,
въвеждане на територията на страната,
производство, продажба, предоставяне,
предлагане или възстановяване/рециклиране на
машини и/или съоръжения за производство на
тютюневи изделия, подават уведомление до
министъра на икономиката в сроковете по чл.
25а, ал. 1. Уведомлението е по образец съгласно
наредбата по ал. 3.
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(2) Министерството на икономиката създава и
поддържа публичен регистър на лицата по ал. 1.

(2) Министерството на икономиката създава и
поддържа публичен регистър на лицата по ал. 1.
Регистърът се води при спазване на
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.

(3) Редът за водене на регистъра по ал. 2 се
определя с наредба на министъра на
икономиката.
(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 2, могат
да продават, предоставят или
възстановяват/рециклират машини и/или
съоръжения за производство на тютюневи
изделия на лица, регистрирани по Търговския
закон, Закона за кооперациите или по
законодателството на държава – членка на
Европейския съюз, или на друга държава –
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, както и
юридически лица, създадени въз основа на
нормативен акт.
(5) В регистъра по ал. 2 се вписват и лицата,
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придобили машини и/или съоръжения за
производство на тютюневи изделия:
1. след проведена публична продан;
2. от лице, което е извършвало дейност с
машина и/или съоръжение за производство на
тютюневи изделия като лицензиран
складодържател.

Предложение за промяна

нова: (6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 2 или на
които са необходими данни, налични в
регистъра, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 29. (1) Тютюневите изделия се продават на
вътрешния пазар по цени, регистрирани при
условия и по ред, определени с наредба на
Министерския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят условията
и редът за продажба на тютюневите изделия и
контролът върху продажбите на тези изделия.
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(3) (отм.).
(4) (отм.).

нови: (3) Регистрация се извършва на основание
подадено уведомление до директора на Агенция
„Митници” от притежателя на правото върху
търговската марка на тютюневите изделия,
съответно от негов търговски пълномощник или
представител в Република България, за което се
представят съответните пълномощни.(3) (отм.).
(4) За наличието на правото върху марка,
получено по силата на лицензионен договор за
изключителна лицензия, се представя и
декларация от получателя на правото.(4) (отм.).
(5) Срокът за отстраняване на непълноти и/или
нередовности и/или за предоставяне на
допълнителни документи и/или информация по
подаденото уведомление е 14 дни.
(6) Директорът на Агенция „Митници“ или
оправомощено от него лице издава
удостоверение за регистрирана цена или за
промяна на регистрирана цена в 14-дневен срок
от постъпване на уведомлението по ал. 3. В
случаите по ал. 5 удостоверение се издава в 14дневен срок от отстраняване на непълнотите
и/или нередовностите и/или предоставяне на
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допълнителните документи и/или информация.
(7) Директорът на Агенция „Митници” или
оправомощено от него лице може да прекрати
регистрацията на продажна цена на тютюнево
изделие, когато бъде установено, че тя е
извършена въз основа на представена невярна
информация от уведомителя или при
нарушаване изискванията на този закон. В
случаите, когато притежателят на търговска
марка оттегли пълномощно от упълномощено
лице, съответната регистрация се прекратява.

Чл. 37. (1) За издаване на разрешения за
промишлена обработка на тютюн и за
производство на тютюневи изделия лицата по
чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 подават заявление до
Министерския съвет, в което посочват ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, към
което прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. (отм.);
4. (отм.);
5. (отм.);
6. (отм.);
7. (отм.);
8. производствена програма за промишлена
обработка на тютюн по типове и произходи за
съответната реколта;
9. програма за производство на тютюневи
изделия;
10. отчет за изпълнението на производствените
програми по т. 8 и 9 за предходната година;
11. справка за изпълнението на основните
показатели за изкупените и действително
изплатените тютюни по типове и произходи от
лицата, занимаващи се с промишлена обработка
на тютюн на територията на страната реколта/година;
12. документ, удостоверяващ правата върху
търговските марки в случаите на производство
на тютюневи изделия;
13. информация за производствените
помещения и мощности и правните основания
за тяхното ползване;
14. декларация за размера, произхода и
основанието за притежаваните средства за
осъществяване на дейността, за която се иска
разрешение по образец - приложение № 3;
15. счетоводен баланс, отчет за приходите и

Чл. 37. (1) За издаване на разрешения за
промишлена обработка на тютюн и за
производство на тютюневи изделия лицата по
чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 подават заявление до
Министерския съвет, в което посочват ЕИК по
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, към
което прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. (отм.);
4. (отм.);
5. (отм.);
6. (отм.);
7. (отм.);
8. производствена програма за промишлена
обработка на тютюн по типове и произходи за
съответната реколта;
9. програма за производство на тютюневи
изделия;
10. отчет за изпълнението на производствените
програми по т. 8 и 9 за предходната година;
11. справка за изпълнението на основните
показатели за изкупените и действително
изплатените тютюни по типове и произходи от
лицата, занимаващи се с промишлена обработка
на тютюн на територията на страната реколта/година;
12. документ, удостоверяващ правата върху
търговските марки в случаите на производство
на тютюневи изделия;
13. информация за производствените
помещения и мощности и правните основания
за тяхното ползване;
14. декларация за размера, произхода и
основанието за притежаваните средства за
осъществяване на дейността, за която се иска
разрешение по образец - приложение № 3;
15. счетоводен баланс, отчет за приходите и

100 от 101

Съществуващ текст
разходите и отчет за паричните потоци за
предходните три години;
16. (отм.);
17. документ за платена държавна такса.

Предложение за промяна
разходите и отчет за паричните потоци за
предходните три години, освен ако годишните
финансови отчети не са заявени за обявяване в
Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел;
16. (отм.);
17. документ за платена държавна такса, когато
плащането не е извършено по електронен път.

(2) Обстоятелствата относно съдимостта на
българските граждани – еднолични търговци
или членове на управителните органи на
търговски дружества или кооперации, се
установяват служебно. Чуждите граждани
представят свидетелство за съдимост или
аналогичен документ.
(3) При непълноти и неточности в
представените документи се определя срок за
отстраняването им.
(4) Министерският съвет изисква по служебен
път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответния кандидат.
(5) Министерският съвет издава разрешенията
по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 в срок до три
месеца от постъпване на заявленията.
(6) Разрешенията не се издават, когато:
1. не са отстранени непълнотите или
неточностите в определения по ал. 2 срок;
2. (отм.);
3. заявителят не отговаря на изискванията по чл.
24, ал. 2.
(7) Издадените разрешения по чл. 21, ал. 1 и чл.
24, ал. 1 се вписват в специален регистър по
отделни партиди и по години по ред, определен
с наредбата по чл. 39.

няма промени
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