10






Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 
(Обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г.)



§ 1. В чл. 1 след думите “техническото състояние” се добавя “и безопасността”.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Валиден сертификат за съответствие с одобрения тип се изисква за пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови:
1. колесни трактори;
2. верижни трактори;
3. ремаркета;
4. сменяема прикачна техника.
(2) Пускането на пазара или пускането в употреба на нови системи за техниката по ал. 1 се извършва въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип. Пускането на пазара или пускането в употреба на нови компоненти или отделни технически възли за техниката по ал. 1 се извършва с нанесено търговско наименование или марка и тип, и/или, когато наредба по чл. 9, ал. 8 го изисква, с маркировка или номер за одобрение на типа.”
2. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
“(4) Пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника, се извършва въз основа на сертификат за одобрение на типа на дадения двигател или фамилия двигатели при наличие на маркировка за съответствие с одобрения тип.
(5) За одобрението на всеки тип колесен трактор производителят или негов упълномощен представител подава отделно заявление до министъра на земеделието и горите, придружено със съответната документация съгласно наредбите по ал. 8.
(6) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за превозни средства, предназначени за въоръжените сили, Държавна агенция "Гражданска защита", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", службите за защита на националната сигурност и опазване на обществения ред и в случаите, предвидени в наредбите по ал. 8.” 
3. Алинея 8 се изменя така:
“(8) Министърът на земеделието и горите определя с наредби условията и реда за одобряване типа на техниката по ал. 1, както и на системи, компоненти или отделни технически възли за нея.”
4. В ал. 9 след думите “извънпътна техника” се добавя “по отношение на емисиите на замърсители”.
5. В ал. 10 се създава изречение второ: 
“Копие от сертификата се предоставя на Контролно-техническата инспекция.”
§ 3. Създават се чл. 9а, 9б, 9в, 9г и 9д:
“Чл. 9а. За одобрението на типа колесните трактори се делят на следните категории, означени с латински букви:
1. категория Т1 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h, при които най-близката до водача ос има колея не по-малка от 1150 mm, маса без товар в готовност за движение повече от 600 kg и пътен просвет до 1000 mm; при колесни трактори с възможност за промяна на мястото на водача най-близката до водача ос трябва да бъде тази, на която са монтирани гумите с най-голям диаметър;
2. категория Т2 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h с колея по-малка от 1150 mm, с маса без товар в готовност за движение над 600 kg и с пътен просвет до 600 mm; когато отношението между височината на центъра на тежестта на трактора, измерена от земята, и средния минимален размер на колеята на всички оси превишава 0,9, максималната конструктивна скорост не трябва да е по-голяма от 30 km/h; центърът на тежестта се определя в съответствие с български стандарт, въвел ISO 789-6;
3. категория Т3 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h и с маса без товар в готовност за движение не повече от 600 kg;
4. категория Т4 - колесни трактори със специално предназначение с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h;
5. категория Т5 - колесни трактори с максимална конструктивна скорост по-голяма от 40 km/h.
Чл. 9б. За одобрението на типа верижните трактори се делят на следните категории, означени с латински букви:
1. категория С1 - верижни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 кm/h, с колея не по-малка от 1150 mm, с допустима маса без товар в готовност за движение над 600 kg и с пътен просвет до 
1000 mm;
2. категория С2 – верижни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 km/h, с колея по-малка от 1150 mm, с маса без товар в готовност за движение над 600 kg и с пътен просвет до 600 mm; когато отношението между височината на центъра на тежестта на трактора, измерена от земята, и средния минимален размер на колеята на всички оси превишава 0,9, максималната конструктивна скорост не трябва да е по-голяма от 30 km/h; центърът на тежестта се определя в съответствие с български стандарт, въвел ISO 789-6;
3. категория С3 – верижни трактори с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 кm/h и с маса без товар в готовност за движение не повече от 600 kg;
4. категория С4 – верижни трактори със специално предназначение с максимална конструктивна скорост не по-голяма от 40 кm/h;
5. категория С5 – други верижни трактори с максимална конструктивна скорост по-голяма от 40 кm/h.
Чл. 9в. (1) За одобрението на типа ремаркетата се делят на следните категории, означени с латински букви:
1. êàòåãîðèÿ R1 - ðåìàðêåòà, ïðè êîèòî ñóìàòà îò òåõíè÷åñêè äîïóñòèìèòå ìàñè íà îñ íå ïðåâèøàâà 1500 kg;
2. êàòåãîðèÿ R2 - ðåìàðêåòà, ïðè êîèòî ñóìàòà îò òåõíè÷åñêè äîïóñòèìèòå ìàñè íà îñ ïðåâèøàâà 1500 kg, íî íå ïðåâèøàâà 3500 kg;
3. êàòåãîðèÿ R3 - ðåìàðêåòà, ïðè êîèòî ñóìàòà îò òåõíè÷åñêè äîïóñòèìèòå ìàñè íà îñ ïðåâèøàâà 3500 kg, íî íå ïðåâèøàâà 21 000 kg;
4. êàòåãîðèÿ R4 - ðåìàðêåòà, ïðè êîèòî ñóìàòà îò òåõíè÷åñêè äîïóñòèìèòå ìàñè íà îñ å ïî-ãîëÿìà îò 21 000 kg.
(2) Âñÿêà êàòåãîðèÿ ïî àë. 1 âêëþ÷âà è èíäåêñè “à” èëè “b”, íàíåñåíè ñëåä áóêâàòà R, â ñúîòâåòñòâèå ñ êîíñòðóêòèâíàòà ñêîðîñò íà ðåìàðêåòàòà, êàêòî ñëåäâà:
1. “à” - çà ðåìàðêåòà ñ ìàêñèìàëíà êîíñòðóêòèâíà ñêîðîñò ïî-ìàëêà èëè ðàâíà íà  40 km/h;
2. “b” - çà ðåìàðêåòà ñ ìàêñèìàëíà êîíñòðóêòèâíà ñêîðîñò 
ïî-ãîëÿìà îò 40 km/h.
Чл. 9г. (1) За одобрението на типа сменяемата прикачна техника се дели на следните категории, означени с латински букви:
1. êàòåãîðèÿ S1 - ñìåíÿåìà ïðèêà÷íà òåõíèêà, ïðè êîÿòî ñóìàòà îò òåõíè÷åñêè äîïóñòèìèòå ìàñè íà îñ íå ïðåâèøàâà 3500 kg;
2. êàòåãîðèÿ S2 - ñìåíÿåìà ïðèêà÷íà òåõíèêà, ïðè êîÿòî ñóìàòà îò òåõíè÷åñêè äîïóñòèìèòå ìàñè íà îñ ïðåâèøàâà 3500 kg. 
(2) Âñÿêà êàòåãîðèÿ ïî àë. 1 âêëþ÷âà è èíäåêñ “à” èëè “b”, íàíåñåíè ñëåä áóêâàòà S, â ñúîòâåòñòâèå ñ êîíñòðóêòèâíàòà ñêîðîñò íà òåõíèêàòà, êàêòî ñëåäâà:
1. “à” - çà ñìåíÿåìà ïðèêà÷íà òåõíèêà ñ ìàêñèìàëíà êîíñòðóêòèâíà ñêîðîñò ïî-ìàëêà èëè ðàâíà íà 40 km/h;
2. “b” - çà ñìåíÿåìà ïðèêà÷íà òåõíèêà ñ ìàêñèìàëíà êîíñòðóêòèâíà ñêîðîñò ïî-ãîëÿìà îò 40 km/h.
Чл. 9д. Търговците са длъжни да продават:
1. нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника само с валиден сертификат за съответствие с одобрения тип;
2. нови компоненти или отделни технически възли за техниката по т. 1 само с нанесени обозначения в съответствие с чл. 9, ал. 2.”
§ 4. Член 10 се изменя така:
“Чл. 10. (1) Безопасността на употребявана техниката се удостоверява след извършване на изпитване от специализираните администрации по чл. 5, т. 2.
(2) Въз основа на извършените изпитвания специализираните администрации по ал. 1 издават удостоверение. Екземпляр от удостоверението се предоставя на Контролно-техническата инспекция.
(3) Министърът на земеделието и горите определя с наредба реда за пускане на пазара на техниката по ал. 1 и резервните части, осигуряващи безопасността на тази техника.
(4) За изпитвания на техниката по ал. 1 заявителят заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
§ 5. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите “са длъжни” се поставя двоеточие и текстът до края става т. 1.
2. Създава се т. 2:
“2. да използват само технически изправна и безопасна техника.”
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата “общината” се заменят със “съответната регионална служба на Контролно-техническата инспекция (РС на КТИ)”, а думите “по постоянния си адрес” се заменят с “по постоянен адрес”.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) Ïúðâîíà÷àëíàòà ðåãèñòðàöèÿ, ïðîìÿíàòà íà ðåãèñòðàöèÿòà è îò÷èñëÿâàíåòî íà òåõíèêàòà ñå èçâúðøâà îò ÐÑ íà ÊÒÈ âúç îñíîâà íà ïîäàäåíî çàÿâëåíèå îò ñîáñòâåíèêà äî ðúêîâîäèòåëÿ íà ÐÑ íà ÊÒÈ è ñå âïèñâàò â ñëóæåáåí ðåãèñòúð. Ïðè ïîèñêâàíå îò ñúîòâåòíàòà îáùèíà ÐÑ íà ÊÒÈ ïðåäîñòàâÿ ñïðàâêà çà èçâúðøåíèòå äåéíîñòè ïî ðåãèñòðàöèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà.
(3) Ïðè ïúðâîíà÷àëíà ðåãèñòðàöèÿ ñå èçâúðøâàò èäåíòèôèêàöèÿ è òåõíè÷åñêè ïðåãëåä íà òåõíèêàòà. Êîãàòî ñå ðåãèñòðèðà íîâà òåõíèêà, êîÿòî å ïðèäðóæåíà îò ñåðòèôèêàò çà ñúîòâåòñòâèå ñ îäîáðåíèÿ òèï, òåõíè÷åñêè ïðåãëåä íå ñå èçâúðøâà."
3. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 4:
"(4) Ïðè ïúðâîíà÷àëíà ðåãèñòðàöèÿ íà òåõíèêàòà ñîáñòâåíèêúò ïðåäñòàâÿ ïðåä ÐÑ íà ÊÒÈ ñëåäíèòå äîêóìåíòè:
1. çàÿâëåíèå äî ðúêîâîäèòåëÿ íà ÐÑ íà ÊÒÈ çà çàâåðêà îòíîñíî èçâúðøåíà èäåíòèôèêàöèÿ;
2. документ за собственост с данни за марката, модела и фабричните номера на рамата;
3. протокол за изпитване от акредитирана лаборатория при промяна на конструкцията, при собствена конструкция и при закупена техника от ремонтен завод след обезличен основен ремонт;
4. квитанция за платена застраховка "Гражданска отговорност" за техника с мощност на двигателя над 10 kW, когато техниката се пуска в действие;
5. êîïèå îò äîêóìåíòà çà ñàìîëè÷íîñò íà ñîáñòâåíèêà;
6. êîïèå îò ñúäåáíî ðåøåíèå çà ñúçäàâàíå íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå èëè åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö;
7. êîïèå îò èäåíòèôèêàöèîííèÿ êîä ïî ÁÓËÑÒÀÒ;
8. âàëèäåí ñåðòèôèêàò çà ñúîòâåòñòâèå ñ îäîáðåíèÿ òèï çà íîâà òåõíèêà ïî ÷ë. 9, àë. 1;
9. èçäàäåíà äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå çà òåõíèêàòà ïî ÷ë. 9, àë. 3, êîãàòî òàêàâà ñå èçèñêâà."
4. Създават се ал. 5 - 8:
“(5) Ïðîìÿíà íà ðåãèñòðàöèÿòà íà òåõíèêàòà ñå èçâúðøâà ïðè:
1. ïðîìÿíà íà ïîñòîÿííèÿ àäðåñ èëè íà àäðåñà ïî ñúäåáíà ðåãèñòðàöèÿ íà ñîáñòâåíèêà;
2. ïðîìÿíà íà ñîáñòâåíîñòòà è/èëè èìåòî íà ñîáñòâåíèêà;
3. ïðîìÿíà íà äàííèòå çà òåõíèêàòà, ïîñî÷åíè â ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ;
4. èçãóáâàíå èëè óíèùîæàâàíå íà äîêóìåíòèòå èëè íà ðåãèñòðàöèîííàòà òàáåëà çà ðåãèñòðàöèÿ.
(6) Îò÷èñëÿâàíå íà òåõíèêàòà ñå èçâúðøâà ïðè:
1. áðàêóâàíå;
2. унищожаване вследствие на произшествие, природно бедствие или пожар;
3. при напускане на страната;
4. при регистрация на техниката в друга област;
5. при промяна в регистрацията по ал. 5.
(7) Собствениците заявяват в съответната РС на КТИ 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.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 9.
6. Създават се ал. 10 и 11:
“(10) Отказът за извършване на регистрация може да бъде обжалван по реда на Закона за административното производство.
(11) Лицата са длъжни да работят само с регистрирана техника.”
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 се създава т. 5:
“5. категория Тпс – преносима и стационарна земеделска и горска техника.”
2. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите “над 10 кW” се добавя “и на тракторно ремарке”.
2. В ал. 2, т. 3 след думите “самоходната техника” се добавя 
“и тракторните ремаркета”.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите “техническото състояние” се добавя 
“и безопасността”.
2. Създават се т. 6 - 9:
“6. наличие на сертификат за одобрение на типа;
7. наличие на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобрение на типа;
8. съответствие на техниката с одобрения тип;
9. настъпили изменения в одобрението на типа и наличие на сертификат за изменение на одобрен тип, както и отразяване на промените в сертификата за съответствие с одобрения тип."
§ 10. Създават се чл. 15а и 15б:
“Чл. 15а. (1) При осъществяване на контрола по чл. 15 служителите на Контролно-техническата инспекция имат следните правомощия:
1. да извършват проверки в производствени помещения, складове, търговски и изложбени площи, стопански сгради, лични стопанства, при работа в земеделието и в горите;
2. да изискват за проверка от притежателя на сертификат за одобрение на типа техническа документация, която е включена в техническото досие;
3. да изискват валиден сертификат за съответствие с одобрения тип;
4. да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения върху компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 1;
5. да извършват проверка на техниката относно наличието на регистрация, преминат технически преглед, безопасност, техническо състояние;
6. да извършват проверки в учебните форми относно състоянието на  материалната база;
7. да спират за проверка техниката при работа или движение, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за правоспособност на лицето, работещо с техниката;
8. да издават задължителни предписания по реда на глава шеста;
9. да съставят актове при констатирани нарушения по реда на глава седма.
(2) Служителите на Контролно-техническата инспекция са длъжни:
1. äà óñòàíîâÿâàò òî÷íî ôàêòèòå ïðè èçâúðøâàíèÿ îò òÿõ êîíòðîë;
2. äà íå ðàçãëàñÿâàò äàííè îò ïðîâåðêèòå ïðåäè òÿõíîòî ïðèêëþ÷âàíå, êàêòî è äà íå èçïîëçâàò ïîëó÷åíàòà ïðè ïðîâåðêèòå èíôîðìàöèÿ èçâúí ïðåäíàçíà÷åíèåòî é;
3. äà óâåäîìÿâàò Êîìèñèÿòà ïî òúðãîâèÿ è çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå â ñëó÷àèòå, êîãàòî å êîíñòàòèðàíî íàðóøåíèå íà èçèñêâàíèÿòà êúì íîâè ñèñòåìè, êîìïîíåíòè èëè îòäåëíè òåõíè÷åñêè âúçëè çà íîâè ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà;
4. äà ïîëçâàò àêðåäèòèðàíè ëàáîðàòîðèè ïðè êîíñòàòèðàíå íà íàðóøåíèÿ è èçâúðøâàíå íà ïðîâåðêè çà èçñëåäâàíå ñúîòâåòñòâèåòî íà íîâè ñèñòåìè, êîìïîíåíòè èëè îòäåëíè òåõíè÷åñêè âúçëè çà òåõíèêà ïî ÷ë. 9, àë. 1 ñ îäîáðåíèÿ òèï.
(3) Служителите на Контролно-техническата инспекция при изпълнение на служебните си задължения носят униформено облекло със съответните отличителни знаци при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
(4) Ïðè èçâúðøâàíå íà êîíòðîëà ïî òîçè çàêîí ñëóæèòåëèòå íà Êîíòðîëíî-òåõíè÷åñêàòà èíñïåêöèÿ ñà äëúæíè äà ñå ëåãèòèìèðàò ñúñ ñëóæåáíà êàðòà è äà ïàçÿò â òàéíà ôàêòèòå è îáñòîÿòåëñòâàòà, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò ïðîèçâîäñòâåíà èëè òúðãîâñêà òàéíà.
×ë. 15á. Ëèöàòà, êîèòî ïóñêàò íà ïàçàðà íîâà òåõíèêà, ñà äëúæíè:
1. да оказват съдействие на служителите на Контролно-техническата инспекция при осъществяване на контрола;
2. äà îñèãóðÿâàò íà ñëóæèòåëèòå íà Êîíòðîëíî-òåõíè÷åñêàòà èíñïåêöèÿ ïúëåí äîñòúï äî ìåñòàòà, êúäåòî ñå îñúùåñòâÿâàò ïðîèçâîäñòâîòî, ñúõðàíÿâàíåòî, ïðîäàæáàòà íà òåõíèêà èëè ðàáîòà ñ íåÿ;
3. да представят за проверка техническа документация, която е включена в техническото досие.”
§ 11. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите “техническите прегледи” се добавя “и идентификацията”.
2. В ал. 2 след думите “задължителен годишен” се добавя “или сезонен”.
3. В ал. 3, т. 2 след думите “самоходната техника” се добавя “и тракторните ремаркета”.
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
“(4) Ðúêîâîäèòåëèòå íà ÐÑ íà ÊÒÈ èçãîòâÿò ìåñå÷åí ãðàôèê çà òåõíè÷åñêèòå ïðåãëåäè ïî íàñåëåíè ìåñòà, êîèòî ùå áúäàò èçâúðøåíè íà òåðèòîðèÿòà íà ñúîòâåòíàòà îáùèíà.
(5) Ãðàôèêúò ñå èçïðàùà äî êìåòà íà ñúîòâåòíàòà îáùèíà, êîéòî å äëúæåí äà óâåäîìè ñîáñòâåíèöèòå íà òåõíèêà çà ïðåäâèäåíèòå ïðåãëåäè ïî íà÷èí, äîêàçâàù óâåäîìëåíèåòî.
(6) Ëèöàòà ñà äëúæíè äà ðàáîòÿò ñàìî ñ òåõíèêà, êîÿòî å ïðåìèíàëà íà çàäúëæèòåëåí ïðåãëåä.”
§ 12. В чл. 17 ал. 1 се изменя така: 
“(1) Собствениците на техника заплащат такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет, за извършване на:
1. идентификация;
2. регистрация;
3. технически прегледи с изключение на тематичните;
4. издаване на документи за удостоверяване на обстоятелства по този закон.”
§ 13. Â ÷ë. 18 ñå ñúçäàâàò àë. 4 è 5:
“(4) Контролно-техническата инспекция дава задължителни предписания, когато се установи липса на сертификат за одобрение на типа или на сертификат за изменение на одобрен тип, на сертификат за съответствие с одобрения тип или на несъответствие на техниката с данните, посочени в сертификата.
(5) Контролно-техническата инспекция дава задължителни предписания, когато се установи, че техниката не е регистрирана, не е безопасна, не е технически изправна или работата с нея създава опасност от произшествия.”
§ 14. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
“(1) Собственик, който не е регистрирал придобитата техника съгласно чл. 11, ал. 1 или не е изпълнил задълженията си по чл. 11, ал. 7, както и лице, което работи с нерегистрирана техника, се наказват с глоба в размер 100 лв. Когато нарушението е повторно, лицето се наказва с глоба в размер 200 лв.”
§ 15. В чл. 22, ал. 2 числото “500” се заменя с “2000”, а числото “2000” - с “5000”.
§ 16. В чл. 23, ал. 2 думите “министъра на земеделието и горите или упълномощени от него длъжностни лица” се заменят с “изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция”.
§ 17. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите “на трактора” се заменят с “на колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника.”
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
“3. "Извънпътна техника" е всяка подвижна машина, подвижно (транспортируемо) промишлено оборудване или превозно средство със или без каросерия, които не са предназначени за превоз на пътници или товари по шосе, но са предназначени или пригодени за движение или да бъдат придвижвани по земя независимо от наличието или липсата на шосе и независимо от това, дали се употребяват за превоз на стоки и хора, и в които е монтиран или е предвиден за монтиране двигател с вътрешно горене.
4. “Трактор” е моторно превозно средство, проектирано за работа в земеделието или в горите, с минимум две оси, което се движи самостоятелно с пневматични гуми или вериги, с конструктивна скорост не по-малка от 6 км/ч, чиято основа функция е в неговата теглителна сила и което е специално конструирано да тегли, бута, транспортира или да задвижва определени работни органи, техника или ремаркета, използвани в земеделието или в горите. При работа тракторът може да бъде приспособен да превозва товар и/или да бъде оборудван със седалки за пътници."
3. Точка 6 се изменя така:
“6. “Маркировка за съответствие с одобрения тип” е означение съгласно изискванията на наредбите по чл. 9, ал. 8 и 9, което се поставя от производителя върху компонент, отделен технически възел или двигател с вътрешно горене за извънпътна техника, произведени в съответствие с одобрения тип.”
4. В т. 8 думите “компонент за колесен трактор” се заменят с ”верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях”.
5. В т. 9 буква “а” се изменя така:
“а) даден тип колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях отговарят на техническите изисквания на наредбите по чл. 9, ал. 8;”.
6. В т. 10 след думата “потребител” се добавя “в съответствие с неговото предназначение, без да е необходимо монтиране или регулиране от производителя или от негов упълномощен представител”.
7. Точка 13 се изменя така:
“13. “Фамилия двигатели” е група от двигатели, определена от производителя, които по своята конструкция се очаква да показват сходни характеристики на емисиите отработени газове и които съответстват на изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 9.”
8. В т. 14 след думите “съвкупност от компоненти” се добавя “за изпълнение на определени функции в превозното средство и” и думите “и на която може да бъде одобрен типът отделно от превозното средство” се заличават.
9. Точки 15 и 16 се изменят така:
“15. “Ремарке” е всяко теглено превозно средство:
а) което е предназначено основно за превоз на товари и което е конструирано така, че да бъде теглено от трактор за извършване на земеделска или горска работа, включително превозно средство, при което част от товара се поема от трактора;
б) което е прикачено към трактор и към което трайно е прикачено допълнително оборудване, когато съотношението между технически допустимата обща маса и масата без товар на превозното средство е равно или по-голямо от 3,0 и когато превозното средство не е конструирано да обработва материали.
16. “Сменяема прикачна техника” е:
а) всяко съоръжение, използвано в земеделието или в горите, което е проектирано да бъде теглено от трактор и което променя или допълва неговите функции; то може да включва товарна платформа, конструирана по начин, който позволява да бъде снабдена с всички необходими инструменти и приспособления, предназначени за работа, и върху която временно могат да се съхраняват всички материали, които са произведени или са необходими за работа;
б) всяко превозно средство, предназначено да бъде теглено от трактор  и към което трайно е прикачено допълнително оборудване или  което е проектирано да обработва материали, когато съотношението между технически допустимата обща маса и масата без товар на превозното средство е по-малко от 3,0."
10. Създават се т. 17 - 23:
“17. “Отделен технически възел” е устройство, предназначено да бъде част от превозното средство, типът на което може да бъде одобрен отделно, но само във връзка с един или повече определени типове превозни средства.
18. “Категория” е група превозни средства по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3 или 4, които имат еднакви конструктивни особености.
19. “Двигател с вътрешно горене за извънпътна техника” е:
а) двигател, предназначен за монтиране на извънпътна техника, който може да бъде:
аа) двигател с компресионно запалване с ефективна мощност 
по-голяма от 18 kW, но по-малка или равна на 560 kW;
бб) двигател с принудително запалване с ефективна мощност 
по-малка или равна на 19 kW;
б) допълнителен двигател, предназначен за монтиране на моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници или товари по пътищата.
20. “Допълнителен двигател” е двигател, предназначен за монтиране във или на моторно превозно средство, който не се използва за задвижване на превозното средство.
21. “Производител” е физическо или юридическо лице, което носи отговорност по всички въпроси, свързани с процедурата на одобрение на типа, и което осигурява съответствието на продукцията, независимо дали това лице е пряко свързано с всички етапи от производствения процес на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел. Производител е също и:
а) всяко физическо или юридическо лице, което е проектирало, произвежда или е произвело за собствена употреба превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;
б) всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за осигуряване на съответствие с наредбите по чл. 9, ал. 8 по времето, когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел се пуска на пазара или в употреба;
22. “Óïúëíîìîùåí ïðåäñòàâèòåë” å ôèçè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, ðåãèñòðèðàíî ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí, óïúëíîìîùåíî ïèñìåíî îò ïðîèçâîäèòåëÿ äà èçâúðøâà äåéñòâèÿ ïî íàðåäáà ïî ÷ë. 9, àë. 8.
23. "Ðåçåðâíè ÷àñòè" ñà êîìïîíåíòè èëè îòäåëíè òåõíè÷åñêè âúçëè, çà êîèòî íå ñå ïðèëàãàò èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 9, àë. 2, èçïîëçâàíè çà ðàâíîñòîéíà çàìÿíà íà ôóíêöèîíàëíè è ñìåíÿåìè ÷àñòè íà çåìåäåëñêà è ãîðñêà òåõíèêà.”


ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ

§ 18. Íàâñÿêúäå â çàêîíà äóìèòå “ñåìåéñòâî äâèãàòåëè” ñå çàìåíÿò ñ “ôàìèëèÿ äâèãàòåëè”.


ÏÐÅÕÎÄÍÈ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 19. Äî âëèçàíåòî â ñèëà íà § 6 ðåãèñòðàöèÿòà íà òåõíèêàòà ñå èçâúðøâà ïî äîñåãàøíèÿ ðåä.
§ 20. Äî 1 ÿíóàðè 2006 ã. çà íóæäèòå íà îäîáðåíèåòî íà òèïà è êîíòðîëà íà ïàçàðà êîëåñíèòå òðàêòîðè ñå äåëÿò íà ñëåäíèòå êàòåãîðèè, îçíà÷åíè ñ ëàòèíñêè áóêâè:
à) êàòåãîðèÿ Ò1 – êîëåñíè òðàêòîðè, ÷èÿòî êîíñòðóêòèâíà ìàêñèìàëíà ñêîðîñò íå íàäâèøàâà 40 êm/h, ñ ìèíèìóì åäíà îñ ñ êîëåÿ íå ïî-ìàëêà îò 1150 mm, ñ äîïóñòèìà ìàñà â íåíàòîâàðåíî ñúñòîÿíèÿ íàä 600 êg è ñ ïúòåí ïðîñâåò äî 1000 mm;
á) êàòåãîðèÿ Ò2 – êîëåñíè òðàêòîðè, ÷èÿòî êîíñòðóêòèâíà ìàêñèìàëíà ñêîðîñò íå íàäâèøàâà 40 êm/h, ñ êîëåÿ ïîä 1150 mm, ñ äîïóñòèìà ìàñà â íåíàòîâàðåíî ñúñòîÿíèÿ íàä 600 êg è ñ ïúòåí ïðîñâåò äî 600 mm; êîãàòî âèñî÷èíàòà íà öåíòúðà íà òåæåñòòà íà òðàêòîðà (èçìåðåí îò çåìÿòà), ðàçäåëåíà íà ñðåäíèÿ ìèíèìàëåí ðàçìåð íà êîëåÿòà çà âñÿêà îñ, íàäõâúðëÿ 0,9, êîíñòðóêòèâíàòà ìàêñèìàëíà ñêîðîñò å îãðàíè÷åíà íà 30 êm/h;
â) êàòåãîðèÿ Ò3 – êîëåñíè òðàêòîðè, ÷èÿòî êîíñòðóêòèâíà ìàêñèìàëíà ñêîðîñò íå íàäâèøàâà 40 êm/h è ñ äîïóñòèìà ìàñà â íåíàòîâàðåíî ñúñòîÿíèÿ äî 600 êg;
ã) êàòåãîðèÿ Ò4 – äðóãè êîëåñíè òðàêòîðè, ÷èÿòî êîíñòðóêòèâíà ìàêñèìàëíà ñêîðîñò íå íàäâèøàâà 40 êm/h.
§ 21. Îò 1 ÿíóàðè 2005 ã. ïóñêàíåòî íà ïàçàðà, ðåãèñòðàöèÿòà èëè ïóñêàíåòî â óïîòðåáà íà íîâè êîëåñíè òðàêòîðè, ñèñòåìè èëè êîìïîíåíòè çà òÿõ ñå èçâúðøâàò âúç îñíîâà íà âàëèäåí ñåðòèôèêàò çà ñúîòâåòñòâèå ñ îäîáðåíèÿ òèï ñúãëàñíî êàòåãîðèèòå ïî § 20.
§ 22. Òîçè çàêîí âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2005 ã. ñ èçêëþ÷åíèå íà 
§ 6, êîéòî âëèçà â ñèëà îò 1 þëè 2005 ã., è § 2 è § 3 (áåç ÷ë. 9ä), êîèòî âëèçàò â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà ……………………… 
2004 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.


ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)
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êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ðåãèñòðàöèÿ è êîíòðîë íà çåìåäåëñêàòà è ãîðñêàòà òåõíèêà




Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника е изготвен във връзка с Решение № 117 на Министерския съвет от 2004 г. Проектът въвежда Директива 2003/37/ЕО и Директива 2002/88/ЕО, изменяща Директива 97/68/ЕО относно мерките против емисиите на замърсители от двигатели с вътрешно горене, предназначени за монтиране на извънпътна техника. 
С приемането му ще се конкретизират изискванията на Европейския съюз (ЕС) за осигуряване на безопасна земеделска и горска техника (ЗГТ). Тази безопасност ще бъде до голяма степен осигурена, ако контролът върху земеделската и горската техника бъде превантивен, т.е. ако бъде осъществен още преди пускането й на пазара. Това, както и изискванията на Директива 2003/37/ЕО наложиха в законопроекта да се въведе типово одобрение за колесни и верижни трактори, ремаркета, сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли.
Предлаганата със законопроекта система за сертифициране на земеделска и горска техника, както и създаването на общи технически изисквания ще допринесат за използване на модерна техника в земеделието и горите, до голяма степен ще осигурят безопасност при работа, ще изпълнят изискванията на ЕС по отношение на свободното движение на стоки.
Â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà äèðåêòèâèòå ñà ïðåäëîæåíèòå § 2, 3, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21 è 22. Ïðîìåíèòå, âúâåäåíè ñ òåçè ðàçïîðåäáè, èìàò çà öåë:
1. Âúâåæäàíå íà íîâè êàòåãîðèè çà òèïîâî îäîáðåíèå íà êîëåñíè òðàêòîðè, ñèñòåìè, êîìïîíåíòè è îòäåëíè òåõíè÷åñêè âúçëè çà òÿõ (Ò1 – Ò5);
2. Âúâåæäàíå íà êàòåãîðèè çà òèïîâî îäîáðåíèå íà âåðèæíè òðàêòîðè, ñèñòåìè, êîìïîíåíòè è îòäåëíè òåõíè÷åñêè âúçëè çà òÿõ 
(Ñ1-Ñ5);
3. Âúâåæäàíå íà êàòåãîðèè çà òèïîâî îäîáðåíèå íà ðåìàðêåòà çà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå (R1-R4);
4. Âúâåæäàíå íà êàòåãîðèè çà òèïîâî îäîáðåíèå íà ñìåíÿåìà ïðèêà÷íà òåõíèêà (S1-S2).
5. Въвеждане на определение за извънпътна техника в съответствие с Директива 2002/88/ЕО.
При дефинирането на категориите е постигнато пълно съответствие с определенията по отношение на типовото одобрение, дадени в Директива 2003 /37/ЕО.
Ïîñî÷åíèòå ïî-ãîðå êàòåãîðèè â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 23 îò äèðåêòèâàòà âëèçàò â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã. Äîòîãàâà åäèíñòâåíî ïî îòíîøåíèå íà êîëåñíèòå òðàêòîðè, ñèñòåìè è êîìïîíåíòè çà òÿõ âàæàò èçèñêâàíèÿòà çà êàòåãîðèèòå Ò1-Ò4, äåéñòâàùè â ìîìåíòà (÷ë. 9 îò ÇÐÊÇÃÒ).
Регламентират се правомощията на служителите на Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и горите в областта на контрола на пазара на земеделска и горска техника: да извършват проверки в производствени помещения, складове, търговски и изложбени площи, стопански сгради, лични стопанства, при работа в земеделието и горите; да изискват за проверка от притежателя на сертификат за одобрение на типа техническа документация, която е включена в техническото досие. Определени са задълженията на лицата, които пускат на пазара нова техника: да оказват съдействие на служителите на Контролно-техническата инспекция при осъществяване на контрола; да осигуряват на служителите на Контролно-техническата инспекция пълен достъп до местата, където се осъществява производството, съхраняването, продажбата на техника или работа с нея; да представят за проверка техническа документация, която е включена в техническото досие.
Във връзка с въвеждането на типово одобрение на верижни трактори, ремаркета, сменяема прикачна техника и отделни технически възли в Допълнителната разпоредба са дадени легални дефиниции на въведените термини.
Голяма част от предлаганите изменения на закона обхваща процеса на регистрация на земеделската и горската техника. Не се предвижда въвеждането на нов регистрационен режим, а се доразвива съществуващият. Регистрацията е процес, който осигурява пускането в действие само на безопасна и изправна техника в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и здравето на хората. Гарантира се установяването на произхода и се проследяват настъпилите промени в собствеността. Създава се необходимата база за получаване на качествена стопанска продукция. Целите са аналогични с тези на регистрацията и пускането в движение на моторни превозни средства по Закона за движението по пътищата с допълнението, че в случая се гарантира и работа с безопасна земеделска и горска техника. 
Предвижда се регистрацията да се извършва от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и горите, тъй като:
1. Процесът на регистрация и промяна на регистрацията на ЗГТ ще бъде съкратен и облекчен при обслужването на собствениците на ЗГТ. Заявлението за регистрация и придружаващите го документи за собственост на ЗГТ ще се подава до длъжностното лице на КТИ, като издаването на документите за регистрация и регистрационните табели ще се извършва на място при собственика. По този начин ще се спести времето, което сега е необходимо за явяване в съответната община за извършване на регистрацията.
2. Разходите по регистрацията, извършвани както от собствениците на ЗГТ, така и като цяло за процеса на регистрация, ще се намалят и уеднаквят. Собствениците на ЗГТ няма да извършват разходи за транспорт от населеното място до съответния общински център. В момента таксата, която се събира от отделните общини за регистрация на ЗГТ, варира от 0 лв. до 20 лв. на брой машина и се определя от общинския съвет, т. е. за една и съща дейност в различните общини се събира различна по размер такса, а във всяка община е ангажирано длъжностно лице, което да извършва регистрацията на ЗГТ (проверка и издаване на регистрационните материали);
3. Ðåãèñòðàöèÿòà íà òåõíèêàòà å íåîáõîäèìà, òúé êàòî ùå ñå íàìàëè áðîÿò íà ÇÃÒ, êîÿòî íå å ðåãèñòðèðàíà, à îòòàì è ðàáîòàòà ñ òåõíè÷åñêè íåèçïðàâíà è íåîáåçîïàñåíà òåõíèêà, êàêòî è òåõíèêà ñ íåÿñåí ïðîèçõîä è íåóñòàíîâåíà ñîáñòâåíîñò; äðóãè îðãàíè (ñúä, ïðîêóðàòóðà è äð.) ùå ìîãàò äà ïîëó÷àâàò èíôîðìàöèÿ çà òåõíèêàòà è ñîáñòâåíîñòòà öåíòðàëíî îò ñúîòâåòíàòà ÐÑ íà ÊÒÈ, à íå îò âñÿêà îáùèíà. 
Предвижда се законопроектът за изменение и допълнение на ЗРКЗГТ да влезе в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 2 и § 3 (без чл. 9д), които влизат в сила от 1 януари 2006 г., и § 6, който влиза в сила от 1 юли 2005 г.
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