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тема на
консултацията:

1.

Усъвършенстване на административното обслужване
в областта на земеделието и горите

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА

1.1. Въведение
През декември 2018 г. беше открита обществена консултация по проект на Закон за
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с
планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване.
Целите на планарните промени са:


превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във
вътрешни административни услуги;



електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;



групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития";



стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните
териториални администрации;



преминаване към комплексно административно обслужване.

Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по
официален път или електронна поща.
С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, е предвиден
втори кръг от обществени консултации, които са насочени към конкретни
заинтересовани страни – както крайните потребители на административни услуги, така
и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване, като
фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица,
осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.
Настоящата консултация е част от втория кръг обществени консултации по проект на
Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, поконкретно по предложените нови общи правила за подобряване на
административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Обхватът на промените включва разпоредбите на Административнопроцесуалния
кодекс и съответните промени в следните закони:


Закон за арендата в земеделието – § 26 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за виното и спиртните напитки – § 34 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за горите – § 39 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни – § 59 от
проекта на ЗИД на АПК;



Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – § 77 от
проекта на ЗИД на АПК;



Закон за опазване на земеделските земи – § 104 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за опазване на селскостопанското имущество – § 106 от проекта на ЗИД
на АПК;



Закон за подпомагане на земеделските производители – § 113 от проекта на
ЗИД на АПК;



Закон за посевния и посадъчния материал – § 114 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз – § 119 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за регистрация и контрол на земеделска и горска техника – § 125 от
проекта на ЗИД на АПК;



Закон за рибарството и аквакултурите – § 129 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за сдруженията за напояване – § 130 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – § 131 от проекта
на ЗИД на АПК;



Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – § 143 от проекта
на ЗИД на АПК.

1.2. Цели на консултацията
Целите на консултацията са:


получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за обхвата и
същността на предложените промени;



получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на
правителствената политика;



установяване на въпроси или области, които не са адресирани от
предложените промени;



идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на модела на
административното обслужване на гражданите и юридическите лица;



ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените.

1.3. Консултационен процес
Консултацията ще бъде проведена, съгласно установения ред чрез Портала за
обществени консултации www.strategy.bg. Предвид обхвата на предвижданите промени
в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията, при
общественото обсъждане ще бъдат приложени и други методи на консултиране.
Срокът на консултацията е 14 дни тъй като, това е втора предварителна консултация по
промените, обхватът на проектите на нови разпоредби е редуциран и срокът е достатъчен
за получаване на допълнителни предложения. В рамките на консултацията
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заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите
предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в
контекста на целите на правителствената политика в тази област.
Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени
консултации.

1.4. Релевантни документи и нормативни актове

2.



Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.



Базисния модел за комплексно административно обслужване



Административнопроцесуалния кодекс



Наредбата за административното обслужване

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложените промени в законите в област "Земеделие и гори" въвеждат принципа на
служебното начало и функцията "публичност" на регистрите: с тях се регламентира
воденето и поддържането на публични електронни регистри, служебно снабдяване с
данни и документи или отпадане на задълженията за представяне на документи, за които
данните са в публичен регистър, като се предвижда заявителят само да посочи
идентификационни данни.
Прецизирани са необходимите документи, които следва да се предоставят от заявителите
в различните процедури, които следва да бъдат спазвани, предвидени са срокове и е
предвидено воденето на регистри, съгласно Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол. Така с измененията отпада
изискването за представяне на документи за придобито образование, документи за
собственост, разрешения за ползване на обекти и др., за които са налице нормативно
уредени публични регистри.
С предвидените промени в Закона за арендата в земеделието се прецизират текстовете
относно нотариалната заверка на договорите за аренда - с вече отпадналото изискването
за нотариално удостоверяване на съдържанието, заедно с подписите на страните, е
налице необходимост да се премахне от текста изискването същите да бъдат извършени
едновременно. За облекчаване на административната тежест е предвидено, че в
производството пред нотариуса се представят скици само на имотите, които попадат в
райони без одобрена кадастрална карта. Облекчава се процедурата за вписване на
договорите за аренда, като се предвижда, след вписването им в службата по вписванията,
те да се регистрират в съответната общинска служба по земеделие по служебен път.
С измененията в Закона за опазване на земеделските земи се намалява наполовина
срокът, в който кметът прави предложение до комисията по подадено заявление за
включване на земеделска земя в границите на урбанизираните територии или за
създаване на нови урбанизирани територии и за промяна на предназначението й.
Предвижда се промяна в обхвата на наредбата по чл. 16 от закона, с цел постигане на
стандартизация на предоставяните услуги, свързани с дейностите по използване на
хумуса, рекултивацията, подобряването на земите и приемането на рекултивираните
площи.
Направените и изменения и допълнения в законите в област "Земеделие и гори",
премахват изрични изисквания за представяне на документ за платена такса към
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искането до съответния орган, като текстовете са преформулирани по начин, по който
такъв документ да не се изисква, когато плащането е направено по електронен път.
Промените целят наличието на текстовете да не представлява спънка при съществуващо
или бъдещо електронизиране на процесите.

3.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

3.1. Намирате ли за реалистично намаляването наполовина на срока по Закона за
опазване на земеделските земи, в който кметът прави предложение до комисията
по подадено заявление за включване на земеделска земя в границите на
урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии и за
промяна на предназначението й?
3.2. Законовото определяне на срокове, които органът следва да предоставя
отстраняване на нередовности в процедурите по Закона за опазване
земеделските земи и в Закона за рибарството и аквакултурите, представлява
улеснение за заявителите или би довело до обратен ефект поради липсата
гъвкавост?
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3.3. Подкрепяте ли отпадането на изискването за представяне на удостоверение за
липса на частни държавни вземания в конкурсите за получаване на разрешително
за стопански риболов?
3.4. Смятате ли, че има риск от забавяне на процедурата по установяване на
неправомерното ползване по Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, ако се възприеме предложението кметът служебно да изисква информация от
службата по геодезия, картография и кадастър (така както действащият закон
предвижда служебно събиране на информация от Държавен фонд „Земеделие“)?
3.5. Подкрепяте ли предложението договорите за аренда да се регистрират служебно в
службите по земеделие, на база информация от службите по вписванията след
сключването им пред нотариус и регистрация в службите по вписванията?
3.6. Подкрепяте ли предложението в процедурите по Закона за виното и спиртните
напитки изискуемите документи и изисквания да се регламентират на ниво закон,
вместо със заповед на органа?

4.

ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс



Мотиви



Съпоставка на действащи/предложени за промяна разпоредби в закона за
администрацията



Консолидирана версия на
направените предложения



Консултационен документ (настоящия документ)

Административнопроцесуалния

кодекс

с
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