РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ
Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и
108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г.,
бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 15а се създава нова ал. 5:
„(5) Редът за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал. 4 се
определя с наредба на общинския съвет.“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм.,
бр. 102 от 2012 г.) в § 119 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, думите „2013 г.” се заменят с „2014 г.”.
2. В ал. 3 думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

София, 14.11.2013 г.
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МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите
Предвидените изменения и допълнения в законопроекта са в следните
насоки:
В чл. 15а се създава основание общинските съвети да могат да приемат
наредби за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси във водните
обекти – общинска собственост.
Удължава се срокът, предвиден в § 119, ал. 1 от преходните и заключителни
разпоредби за регистрация на лицата, осъществяващи стопански риболов,
развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като
регистриран купувач или център за първа продажба като еднолични търговци или
юридически лица по смисъла на Търговския закон до 31.12.2014 г. Социално
икономическата обстановка в страната и широкият кръг от субекти, за които
възниква задължението за регистрацията съгласно § 119, ал. 1 обуславят
отлагателното условие. За успешното приключване по регистрацията, включваща
административни процедури е необходим по-дълъг период от време. По този
начин ще се намали както административната, така и финансовата тежест върху
лицата, които се занимават с посочените дейности. Срокът за прекратяване на
издадените разрешителни ще бъде съобразен с удължаването на срока по
регистрацията.
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