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З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за посевния 
и посадъчния материал
(обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 
2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 3 след думата „заявление“ се добавя „по образец“ и се създава изречение второ: 

„Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
	Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената в заявлението информация, кандидатът се уведомява за това и му се определя разумен срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
3. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените разрешения по ал. 2.“
§ 2. В чл. 7, ал. 1 думата „одобрени“ се заменя с „получили разрешение“.
§ 3. В чл. 8 думата „одобрени“ се заменя с „получили разрешение“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1.
	Създава се ал. 2:

„(2) За получаване на разрешение по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 се подава заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
§ 5. В чл. 10 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(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 одобрените лаборатории, получили разрешение за работа по ал. 3.“ 
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „одобрените лаборатории“ се заменят с „лабораториите по ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „одобрените лаборатории“ се заменят с „лабораториите по ал. 1”, а накрая се поставя запетая и се добавя „който не може да е по-кратък от 10 дни“.
§ 7. В чл. 28 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производство на посевен и посадъчен материал могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал.
(5) Редът за регистрация по ал. 4 се определя с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“
4. В ал. 6 думите „за издаване на разрешение по ал. 1 и“ се заличават.
§ 8. В чл. 29, ал. 3 т. 1 се отменя.
§ 9. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7, изречение първо след думата „издава“ се добавя „официални етикети и“, а изречение второ се заличава.
2. Алинея 8 се отменя.
§ 10. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
„(1) Който произвежда посевен и/или посадъчен материал в нарушение на чл. 28, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.“.
§ 11. В чл. 71, ал. 1 думите „чл. 28, ал. 3” се заменят с „чл. 28, ал. 4”.

преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г. и бр. 9 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
	В глава четвърта раздел III с чл. 16 се отменя.

2. В чл. 30, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
3. В чл. 33, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
4. В чл. 134, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
5. В чл. 139, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
6. В чл. 155, ал. 3, т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
7. В чл. 162 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 13. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., 
бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., 
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 55, ал. 3 т. 3 се отменя.
2. В чл. 62, ал. 3 т. 3 се отменя.
3. В чл. 70, ал. 2, в основния текст думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите“ и запетаята след тях се заличават.
4. В чл. 75, ал. 2, т. 1 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ и запетаята пред тях се заличават.
5. В чл. 77, ал. 1, т. 2 думите „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ и запетаята пред тях се заличават.
6. В чл. 79 ал. 10 се отменя.
7. В чл. 224 ал. 3 се изменя така:
„(3) В заявлението по ал. 2 се посочва единен идентификационен код по БУЛСТАТ и се прилага списък на членовете.“
8. В чл. 231, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
9. В чл. 237, ал. 1:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
10. В чл. 243, ал. 1, т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 14. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 6:

а) в ал. 1, в основния текст думите „публични регистри“ се заменят с „на интернет страницата си публичен национален електронен регистър“; 
б) aлинеи 2, 3 и 4 се отменят;
в) aлинея 5 се изменя така:
„(5) Съдържанието и редът за воденето на регистъра по ал. 1 се определят в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“
2. В чл. 76, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
3. В чл. 95, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
4. В чл. 118 ал. 2 се изменя така: 
„(2) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверени копия от диплома/дипломи за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на консултанта/консултантите и договор с него/тях. В ОДБХ служебно се извършва справка за издадените сертификат/сертификати по чл. 83 на консултанта/консултантите.“
5. В чл. 133, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
6. В чл. 135, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път”.
§ 15. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 5 се създава изречение второ: 
„Заявлението може да се подава писмено, по електронен път през интернет страницата на агенцията или чрез лицензиран пощенски оператор.“
2. В чл. 9, ал. 21 думите „с документ от съответния компетентен орган” се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация”.
3. В чл. 23, ал. 7 думата „води” се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър”.
4. В чл. 36а, ал. 4 думите „с документ от съответния компетентен орган” се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация”.
5. В чл. 36г, ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. копие от документ за съдебна регистрация или ЕИК по БУЛСТАТ;”
б) точка 4 се отменя.
§ 16. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план" се заменят със „със скици (скици-проекти, придружени с координати на чупките)".
2. В чл. 23, ал. 4 думите „становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице" се заменят със „становище, издадено по реда на § 25, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 27 от 2013 г.)” и след тях се поставя запетая.
3. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе собственикът на земята или инвеститорът на обекта може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията."
4. В чл. 25:
а) алинея 1 се изменя така:
„(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. В случаите по чл. 24, ал. 7 решение за промяна на предназначението се постановява служебно от съответната комисия и не подлежи на обжалване.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „компетентната дирекция на Министерството на земеделието, храните и горите" се заменят със „съответната служба по геодезия, картография и кадастър".
5. В чл. 26 думите „след трасиране на границите по реда на чл. 25, ал. 2, с изключение на чл. 24, ал. 7" и запетаите пред и след тях се заличават.
6. В чл. 29:
а) в ал. 1, изречение първо след думата „заявление“ се добавя „по образец“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или номер и дата на издаване на документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице, се прилагат:
1. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота от държавния поземлен фонд с координати на чупките;
2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“;
в) създава се ал. 5:
„(5) Алинеи 1-4 не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост."
7. В чл. 35 т. 6 се отменя.
8. В чл. 38:
а) в ал. 4 думите „2 и” се заличават;
б) създава се ал. 5:
„(5) В случай че изпълнението на инвестиционното намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с административен акт забрани, решението за промяна на предназначението на земеделската земя се отменя по искане на собственика на земята или на инвеститора на обекта и заплатената такса по чл. 30 се възстановява."
9. В чл. 40, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 17. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (oбн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 
2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г. и бр. 58 от 
2017 г.) в чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „единен идентификационен код или код“ се заменят с „ЕИК“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ или” се заменят със „за чуждестранните лица”, а думата „друг” се заличава.
§ 18. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48, 64 и 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45, 57 и 59 от 1995 г., 
бр. 79, 103 и 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) в чл. 18 се правят следните изменения:
	В ал. 1 думите „с трайни насаждения“ се заличават.
	В ал. 2 думите „трайни насаждения“ се заличават.
	Алинея 3 се отменя.

§ 19. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., 
бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., 
бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения:
	Точка 1 се изменя така: 

„1. ЕИК по БУЛСТАТ;“.
2. Точка 5 се отменя. 
§ 20. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99  от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За регистрация на ветеринарномедицинско заведение лицата по чл. 27, ал. 1 подават заявление до директора на съответната ОДБХ по образец, което съдържа:
	наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;

постоянния адрес, адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение;
3. имената на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение, данните от документите им за самоличност;
4. номера и датата на издаване на диплома за ветеринарномедицинско образование на управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение;
5. номера и датата на издаване на удостоверение за членство в БВС на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение.“;
б) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така: 
„Заявлението по ал. 1 може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
бб) т. 1 се отменя;
вв) т. 5 се отменя;
в) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „и служебно проверява членството в БВС на ветеринарните лекари, посочени в заявлението“.
2. В чл. 33 след думата „национален“ се добавя „публичен електронен“.
3. В чл. 34, ал. 3 думите „копие от“ се заменят с „в което се посочва номер и дата на издаване на“ и се поставя запетая, след думите „образование и“ се добавя „се прилага“ и накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“. 
4. в чл. 51б, ал. 2:
а) основният текст се изменя така: 
„За вписване в регистъра производителите и търговците на средства за идентификация на животните подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
5. В чл. 71:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така: 
„Търговците по ал. 1 подават в ОДБХ заявление за регистрация по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
бб) в т. 1 думите „единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или“ се заличават, а след думата „държава“ се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“;
вв) точка 2 се отменя;
гг) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
б) в ал. 3 думите „7-дневен“ се заменят с „3-дневен“ и след абревиатурата „ОДБХ“ се добавя „служебно проверява регистрацията на обекта, в който се осъществява дейността“ и се поставя запетая.
6. В чл. 137, ал. 1:
а) основният текст се изменя така: 
„Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) в т. 2 думите „копие от“ се заменят с „номер и дата на издаване на“;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
7. В чл. 138б, ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„За одобряване на екипите по ал. 1 ръководителят на екипа подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
8. В чл. 155:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така: 
„Собствениците или управителите на регистрирани обекти, в които се провеждат опити с животни, подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец за издаване на разрешение да използват животни в опити. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
бб) точка 1 се отменя;
б) в ал. 2 след думата „извърши“ се добавя „служебно“ и след думите „проверка на“ се добавя „регистрацията на опитната база и“.
9. В чл. 165:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така: 
„За получаване на лиценз за превоз лицата по чл. 163 подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Заявлението съдържа номер и дата на издаване на регистрационния талон на транспортното средство, сертификата за одобрение на транспортното средство, лиценза за извършване на международен/вътрешен превоз на товари и удостоверението за правоспособност по чл. 164, ал. 1 на водача и придружителя на животните. Към заявлението се прилагат:“;
бб) точки 1–4 се отменят;
вв) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
б) в ал. 2 думите „проверка на“ се заменят със „служебно проверка на заявените обстоятелства и“ и след думата „документи“ се добавя „по ал. 1“.
10. В чл. 166, ал. 1 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен електронен“.
11. В чл. 229:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За извършване на дейност по ал. 1 се подава заявление по образец до директора на ОДБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:
1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;
2. копие от документа за правото на собственост или правото на ползване за обекта;
3. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по 
чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.“;
б) в ал. 3 след думата „проверява“ се добавя „служебно заявените обстоятелства и“;
в) в ал. 5 думите „30-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
12. В чл. 229а:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
13. Член 233 се изменя така: 
„Чл. 233. Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на обектите по чл. 229, ал. 1 и на операторите по чл. 229а, който съдържа данните от регистрите на ОДБХ.“
14. В чл. 238, ал. 1, в основния текст след думата „заявление“ се добавя „по образец“.
15. В чл. 246, ал. 1 основният текст се изменя така: 
„За регистрация на транспортно средство за превозване на обектите по чл. 245, ал. 1 собственикът подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“.
16. В чл. 247 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
17. В чл. 262, ал. 1:
а) в основния текст:
аа) в изречение първо след думата „обекта“ се добавя „и ЕИК по БУЛСТАТ“;
бб) създава се ново изречение второ: 
„Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.”;
вв) досегашното изречение второ става изречение трето;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
18. В чл. 264 основният текст се изменя така: 
„Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти, който съдържа:“.
19. В чл. 271 ал. 2 се изменя така: 
„(2) Физически и юридически лица, които желаят да използват странични животински продукти, подават до директора на ОДБХ заявление по образец, към което прилагат документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
20. В чл. 279:
а) основният текст се изменя така: 
„За издаване на лиценз за употреба на ВМП лицата по чл. 278 подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:”;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
21. В чл. 290, ал. 1 основният текст се изменя така: 
“Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на издадените лицензи за употреба на ВМП по чл. 288, ал. 1, който съдържа:“.
22. В чл. 292, ал. 4 след думите „чл. 14, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
23. в чл. 300, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“ и се създава изречение второ:
„Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
24. в чл. 314, ал. 1 се създава изречение второ: 
„Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
25. В чл. 315, ал. 2:
а) основният текст се изменя така: 
„В случаите по ал. 1 лицето, което желае да придобие правата по лиценза за употреба, подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
26. в чл. 329а, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“ и се създава изречение второ:
„Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
27. В чл. 345, ал. 1:
а) основният текст се изменя така: 
“За издаване на лиценз за производство на ВМП лицата по чл. 343, ал. 1 подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акт за въвеждане в експлоатация на обектите по чл. 344, т. 2, издаден по реда на Закона за устройство на територията. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
в) точка 4 се отменя;
г) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
28. В чл. 350, ал. 1, в основния текст думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
29. В чл. 351, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
30. В чл. 356, ал. 1:
а) основният текст се изменя така: 
„За получаване на лиценз за производство на ВМП лицата по 
чл. 355 подават заявление по образец, в което се посочва номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на помещенията за съхранение на ВМП в Република България, издаден по реда на Закона за устройство на територията. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 3 се отменя.

31. В чл. 364, ал. 1:
а) основният текст се изменя така: 
„За издаване на лиценз лицето по чл. 363, ал. 1 подава заявление по образец, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ.  Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
32. В чл. 366, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
33. В чл. 368, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
34. В чл. 375, ал. 1:
а) основният текст се изменя така: 
„За издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП лицата по 
чл. 373, ал. 1 подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, в което се посочват ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на ветеринарномедицинската аптека, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на издаване на диплома на лицата по чл. 373, ал. 2. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
35. В чл. 377, ал. 2 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.
36. В чл. 379, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
37. В чл. 410б, ал. 1:
а) основният текст се изменя така: 
„За издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство производителят, съответно лицето по чл. 410а, ал. 2, подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Заявлението може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава, когато е приложимо;“
в) в т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“. 
38. В чл. 410д, ал. 3 основният текст се изменя така: 
„Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за регистрация, който съдържа:“.
§ 21. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11е ал. 3 се отменя.
2. В чл. 15:
а) в ал. 1 думата „наредби“ се заменя с „наредба“, а думите „свине, зайци и“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „свине, зайци и“ се заличават;
в) в ал. 3, в изречение второ след думата „заявление“ се добавя „по образец“;
г) в ал. 4, т. 5 думите „(свине, зайци или птици)“ се заменят с „птици”.


§ 22. В 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., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 3 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен електронен“.
2. В чл. 10, ал. 3:
а) в основния текст, в изречение второ след думата „заявление“ се добавя „по образец“ и след думата „посочват” се добавя „ЕИК по БУЛСТАТ” и се поставя запетая;
б) точки 1-3 се отменят;
в) точка 6 се отменя.
3. В чл. 10в, ал. 4:
а) в основния текст, в изречение второ след думата „заявление“ се добавя „по образец“ и след думата „посочват” се добавя „ЕИК по БУЛСТАТ” и се поставя запетая;
б) точки 2-4 се отменят;
4. В чл. 18, ал. 1:
а) в основния текст след думите „риболов с“ се поставя запетая, добавя се „регистриран по Закона за храните“ и се поставя запетая; 
б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“;
в) точка 6 се отменя.
5. В чл. 18е, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
6. В чл. 25 се създава ал. 8: 
„(8) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 следва да притежават съответните разрешителни по Закона за водите и/или съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и съгласувателни скици с органите по ал. 2.“

7. В чл. 25а ал. 2 се изменя така: 
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на съответните разрешителни по Закона за водите и/или съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, номер и дата на разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие и към него 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 е приложимо.“
8. В чл. 25б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „и/или посочената в заявлението информация“. 
9. В чл. 46а:
а) в ал. 1 след думите „регистрират в ИАРА“ се добавя „след издадено удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните“;
б) алинея 3 се изменя така: 
„(3) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по реда на Закона за храните и към него се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. проект на правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в съответния център за първа продажба;
3. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.“
10. В чл. 46б, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „и/или посочената в заявлението информация“.
11. В чл. 46д се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думите „еднолични търговци“ се поставя запетая и се добавя „притежаващи валидно удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните“;
б) алинея 3 се изменя така: 
„(3) В заявлението по ал. 1 се посочват наименованието, седалището и адресът на управление на юридическото лице или на едноличния търговец, ЕИК по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по реда на Закона за храните или удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Към заявлението се прилага документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.“
12. В чл. 46е, ал. 2 след думите „представените документи“ се добавя „и/или посочената в заявлението информация“.
§ 23. (1) В срок два месеца от влизането в сила на закона ръководителите на съответните администрации одобряват образците на документи съобразно компетенциите си по този закон и по специалните закони по § 13–16 и § 18–22 и ги публикуват на интернет страниците на съответната администрация.
(2) В срок до 31 декември 2019 г. ръководителите на съответните администрации следва да приведат в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му водените публични регистри по специалните закони.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал

В изпълнение на т. 3 от Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 28 юни 2017 г., е извършен преглед на административните услуги, предоставени по силата на следните действащи закони: Закон за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН), Закон за горите (ЗГ), Закон за защита на растенията (ЗЗР), Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Закон за животновъдството (ЗЖ) и Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА). 
Установени са данни, налични в публичните регистри, които се поддържат от органите, които ги издават, изискването за които към настоящия момент е ненужно, затруднява гражданите и бизнеса при заявяването на административни услуги и следва да отпадне. 
Във връзка с изложеното се налага оптимизирането на изискуемите документи при заявяване на административните услуги с цел намаляване на административната тежест. Чрез отменянето на някои административни услуги, както и чрез отпадането на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и на копия от документи, които могат да се изискат от административния орган по служебен ред, се предоставя възможността за получаването на необходимата информация, която се извлича от документа, чрез извършване на справка в официалната електронна страница на Търговския регистър или на други административни органи, които издават съответните документи. Предвижда се въвеждане на публични електронни регистри, образци на документи и възможност за подаване на заявления по електронен път в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Отпада изискването за предоставяне на документ за платена такса, в случай че плащането е извършено по електронен път. 
Предвидените изменения по отношение на посочените документи кореспондират с взетото Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
По отношение на ЗППМ действащата редакция на чл. 28, ал. 1 от ЗППМ предвижда регистрация на производителите на посевен и посадъчен материал, която се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). По този начин се създава ненужна административна тежест за регистрация на земеделските стопани, допълнителна към тази по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за съставяне и поддържане на регистър на земеделските стопани. Отменянето на ал. 2 и 3 на чл. 28 от ЗППМ, измененията в ал. 5 и 6 на чл. 28 от ЗППМ, както и изменението на чл. 70, ал. 1 от ЗППМ са следствие от предложеното отменяне на регистрационния режим по чл. 28, ал. 1 от закона.
В същото време се запазва регистрационният режим за заготвителите и търговците на посевен и посадъчен материал, тъй като това е необходимо за упражняване на контрол от ИАСАС. Съгласно действащото законодателство заготвителите и търговците на посевен и посадъчен материал не подлежат на друга регистрация освен тази по ЗППМ.
Предложението за отменянето на ограничението в срока на действие на сертификата по чл. 49, ал. 7 от ЗППМ  и забраната за търгуване по ал. 8 на същата разпоредба след изтичането на срока е продиктувано от липсата на подобно ограничение в европейското законодателство.
По отношение на ЗВСН в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 е преуредена материята относно засаждането на нови лозя чрез създаване на нови механизми за разрешаване засаждането на лозови насаждения. 
По отношение на ЗГ с предложените изменения се предвижда да отпаднат изискванията заявителят да представя в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) становище от съответната регионална дирекция по горите, тъй като при необходимост същото може да се изисква служебно.

В случаите на промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост, отпада изискването скицата или скицата-проект на поземления имот, издавана съответно от общинска служба по земеделие или от служба по геодезия, картография и кадастър, която се прилага към искането или заявлението за съответната процедура, да е съгласувана от регионалната дирекция по горите по местонахождението на имота, тъй като се провежда процедура на предварително съгласуване. 
В чл. 79 се предвижда отменяне на ал. 10, тъй като тя създава противоречия при тълкуването и прилагането на административното производство, уредено в останалите текстове на разпоредбата.
С предложеното изменение в чл. 237 отпада изискването за представяне на документ за успешно издържан изпит в случаите по чл. 236а при подаване на заявление за вписване в публичния регистър в ИАГ на физическите лица, упражняващи дейности по лесовъдска практика, тъй като комисията може да се снабди служебно с информацията. 
В действащия ЗЗР за вписване в регистъра на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги, заявителите подават в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) уведомление, към което се прилага заверено копие на сертификат, който се издава от изпълнителния директор на  Българската агенция по безопасност на храните. Доколкото ОДБХ и изпълнителният директор са част от една и съща администрация, информацията ще се изисква служебно. 
По отношение на ЗЛОД с цел намаляване на административната тежест се предвижда обстоятелствата, за които до този момент кандидатите за сключване на договори за съвместно извършване на дейности в ловните стопанства са представяли доказателства, същите да се събират служебно, чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията да се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация.  
По отношение на ЗОЗЗ се предвижда при първия етап от процедурата (утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране) да отпадне необходимостта от представяне на следните документи: становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, на здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, както и на проект за подробен устройствен план (ПУП), обяснителна записка и разрешение, издадено по реда на чл. 124а от Закона за устройство на територията. За комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ необходимо и достатъчно е представянето на скица-проект с нанесени координати на площадката за разполагане на обекта. Същите се представят при внасяне на искането за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Отпада необходимостта от представяне на копие от молба и документ за заплатена такса за отразяване на решението в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост, при получаване на решението за промяна на предназначението на земеделска земя. 
Във връзка с възможността след постановяване на положително решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди изпълнението на инвестиционното намерение да не може да се осъществи поради наложени с нормативен или административен акт забрани, се предвижда в тези случаи решението за промяна на предназначението на земеделска земя да се отменя по искане на собственика на земята или на инвеститора на обекта, а заплатената такса по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи да се възстановява.
По отношение на ЗПООПЗПЕС се отменя изискването за предоставяне на копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ в т. 1 на чл. 19, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС за лицата, регистрирани по българското законодателство. Изискването за чуждестранните лица да предоставят документ за регистрация в съответния национален регистър, който им дава право да извършват дейност, остава поради липсата на възможност да се проверяват служебно регистрите в останалите 27 държави - членки на ЕС, или тези на държавите от Европейското икономическо пространство. 
По отношение на ЗСЗПЗЗ отпада процедурата за бракуване на трайните насаждения със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, която забавя собствениците на унищожени трайни насаждения при предприемане на последващи действия за засаждане на нови видове култури, съответно за промяна на начина на трайно ползване на имота. От друга страна, процедурата затруднява областните дирекции "Земеделие", които трябва да извършат оглед на място на всеки имот, да изготвят протокол със съответните констатации, да комплектуват преписката и да я изпратят в министерството за издаване на заповед на министъра за бракуване на насаждението.

По отношение на ЗТТСИ за издаването на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия отпада изискването на копие от документ за регистрация по Закона за търговския регистър и изискването за представяне от заявителя на удостоверение за данъчна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Тази информация ще се проверява служебно. 
По отношение на ЗВД се предвижда отпадане на изискването за представяне на удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз (БВС) на ветеринарни лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение, доколкото посочената информация може да се получи от публичния регистър на членовете на БВС. 
По отношение на ЗЖ се предвижда отпадане на регистрационния режим за вписване на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко в публичния регистър на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, което ще облекчи лицата, управляващи лабораториите, да предоставят копия на вече издавани сертификати за акредитация, като същите могат да бъдат открити на интернет страницата на изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.
Предвижда се отпадане на въведените регистрационни режими по отношение на производството и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и зайци и вписване на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко, тъй като информациата е достъпна на електронната страница на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ по отношение на лабораториите. 
По отношение на ЗРА отпада изискването за предоставяне на копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 32 от Закона за търговския регистър, удостоверение за актуално състояние, хартиен носител на учредителен акт, вътрешен правилник за дейността на организацията и последния счетоводен отчет с всички приложения към него или начален счетоводен баланс - като приложения при подаване на заявление за признаване на браншови организации или на организациите на производители на риба и други водни организми. 
Информацията, необходима на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, от регистрите, поддържани в системата на Министерството на околната среда и водите и на Българската агенция по безопасност на храните, ще се проверява служебно.
С проекта се цели промяна, свързана с премахване на част от прилаганите документи при извършване на регистрация на центровете за първа продажба на продукти от риболов съгласно чл. 46а и на регистрация на купувачи по чл. 46д от ЗРА. Българската агенция по безопасност на храните поддържа регистър на издадените удостоверения за регистрация на обекта/транспортното средство, в който се извършва продажбата по Закона за храните. Съответно не е необходимо прилагането им към заявлението за регистрация по чл. 46а и 46д от ЗРА, тъй като информацията, удостоверяваща извършената регистрация по Закона за храните за съответните обекти, може да се извлече по електронен път от съответния регистър.
Изложените проблеми не могат да се решат в рамките на съществуващото законодателство.





ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Томислав Дончев)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………..………………. 2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Томислав Дончев)


