
 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е мед е ли е то ,  х р а н и те  и  гори т е  

 
 

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 

      

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

                                                  ДОКЛАД 

                                                       от 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г. 

    

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект 

на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с 

Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.. 

 Във връзка с т. 3 от Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на 

Министерския съвет, проведено на 28 юни 2017 г., съгласно която министрите следва 

да изготвят и публикуват за обществено обсъждане проекти за изменение и 

допълнение на нормативни актове с оглед идентифицираните предложения по т. 1, 

възникна необходимостта от изготвяне на проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с който, с оглед намаляване на 

административната тежест за гражданите и бизнеса, се премахва изискването за 

представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, 

както и на документи, до които администрацията има достъп по служебен път.   

 С представения проект на постановление ще бъде направено изменение и 

допълнение на следните нормативни актове: 



 2 

  

 I. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Правилник за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) 

След обстоен анализ на административните услуги, които се предоставят по 

силата на ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ, са идентифицирани документи, които могат да бъдат 

премахнати, както и данни, които могат да бъдат извличани служебно. Същите са 

налични в публични регистри, които се поддържат от органите, които ги издават, и 

изискването им към настоящия момент е ненужно и затруднява гражданите и бизнеса 

при заявяването на административни услуги. В тази връзка се налага 

оптимизирането на изискуемите документи при заявяване на административните 

услуги с цел намаляване на административната тежест. Чрез отмяна на някои 

административни услуги, както и чрез отпадане на изискването за представяне на 

някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и на копия от 

документи, които могат да бъдат изискани 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 към Агенцията по вписванията или на 

други административни органи, които издават съответните документи. Предвидените 

изменения по отношение на гореспоменатите 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. 

Разпоредбите от ППЗСПЗЗ, които предвиждат, че право на участие в търга за 

отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния 

поземлен фонд (ДПФ), имат лицата, които нямат парични задължения към държавата 

и това обстоятелство следва да се доказва с удостоверение от компетентния орган 

(НАП), приложено от заявителите към изискуемите документи за участие в търга, са 

въведени в ППЗСПЗЗ през 2003 г., когато за първи път в ППЗСПЗЗ се регламентира 

тръжна процедура за отдаване на земите от ДПФ. Към настоящия момент това 

обстоятелство може да се удостоверява с писмена декларация, предвид, че не се 

касае за разпоредителна сделка. В тази връзка, с цел намаляване на 

административната тежест за физическите или юридическите лица - участници в 

търговете, в проекта е предложено да отпадне изискването за представяне от 

участника в търга на удостоверителен документ за липса на данъчни задължения, 

издаден от НАП, като е предвидено доказването на това обстоятелство да има 

декларативен характер. По този начин се премахва изискването за представяне на 

документа по т. 9 от приложения списък на удостоверителни документи към Решение 

№ 338 от 2017 г. на Министерския съвет. 
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От друга страна, съгласно чл. 40, ал. 2, т. 5 от действащия ППЗОЗЗ 

физическото или юридическото лице - собственик на земята изготвят мотивирано 

предложение, придружено с документите по чл. 30, до комисията по чл. 17, ал. 1 от 

ЗОЗЗ, към което се прилагат решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за 

утвърдена площадка или трасе. Видно от изложеното, изискуемият документ се 

издава от комисията, пред която следва да бъде представен, поради което 

задължението за представяне на същия от  заявителите следва да отпадне. 

II. Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 

(ППЗЛОД) 

С Решение на 44то Народно събрание за приемане на структура на 

Министерския съвет Министерството на земеделието и храните е преобразувано в 

Министерство на земеделието, храните и горите. Правилника за прилагане на Закона 

за лова и опазване на дивеча предвижда правомощия за министъра на земеделието и 

храните или възлага задължения на администрацията в Министерството на 

земеделието и храните. В тази връзка е установено несъответствие на Правилника за 

прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД) с приетото от 44то 

Народно събрание Решение за приемане на структура на Министерския съвет (обн. 

ДВ. бр. 37 от 2017 г.), поради което е идентифицирана необходимостта от 

извършването на съответно изменение в него.  

III. Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, 

етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, приета с 

Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г., а именно чл. 24в, ал. 2 

от Закона за защита на растенията  

Законът за защита на растенията е отменен с § 4 от преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 

2014 г.), а съгласно § 5 издадените въз основа на отменения Закон за защита на 

растенията подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат 

на действащия закон и до изричната им отмяна, поради което е необходимо Наредба 

за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на 

проби и анализ на торове (обн. ДВ., бр. 10 от 2003 г.) да бъде отменена изрично. 

 С проекта на постановление не се транспонират норми на европейското 

законодателство, поради което не е изготвена и представена таблица за 

съответствието с правото на Европейския съюз. 

 Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове докладът на 

вносителя, проектът на постановление и частичната предварителна оценка на 

въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации за срок от 

30 дни. 

 Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагането на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от 
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Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на решение. 

 

С уважение, 

 

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

Министър на земеделието, храните и горите 

 



 

 

 

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

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т                                             
Проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    № ................ 

от ......................................  година   

 

 ЗА изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление 

№ 74 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г., изм., бр. 

60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и 103 от 

1994 г., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28, 43, 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 

1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 

86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 

г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 и 50 от 2012 г., бр. 21 от 2015 г. 

и бр. 34 от 2016 г.)  

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

П О С Т А Н О В И:  

 

 

§ 1. В чл. 47в се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 5 думите „парични задължения към държавата, включително“ се 

заличават. 

б) създава се т. 9: 

„9. нямат парични задължения към държавата“; 

2. В ал. 3 думите „т. 7 и 8“ се заменят с „т. 7 - 9“. 

 

§ 2. В чл. 47з, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. Точка 5 се отменя;  

2. В т. 6 думите „т. 2, 7 и 8“ се заменят с „т. 2, 7 – 9“. 

 

§ 3. В чл. 56а, ал. 3, т. 2 думите „копие от документа за регистрация или“ се 

заличават. 

 

§ 4. В чл. 110, ал. 4, т. 4 думите „данъчни задължения, както и“ се заличават. 

 



§ 5. В чл. 112 в ал. 2 след думите „т. 6 – 8“ се добавя „включително за липса на 

данъчни задължения на заявителя” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 6. В Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет 

с Постановление № 151 от 2001 г. (обн., ДВ., бр. 58 от 2001 г., изм., бр. 43 от 2002 г., 

бр. 41 и 101 от 2003 г., бр. 10 от 2004 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 15 от 

2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 48 от 2011 г. и бр. 19 от 2017 г.) навсякъде думите 

„министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и 

„Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на 

земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и 

„Министърът на земеделието, храните и горите“. 

 

§ 7. В Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 

приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 

1996 г., изм., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и. 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 

31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78  от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45, 71 и 

95 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 от 2012 г. и бр. 34 от 

2016 г.) в чл. 40, ал. 2, т. 5 се отменя. 

   

§ 8. Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, 

методи за вземане на проби и анализ на торове, приета с ПМС № 5 от 2003 г. (обн. ДВ. 

бр.10 от 2003 г.) се отменя. 

 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОTO НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ: 

                                           ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”, МЗХГ:  

                                     АСЯ СТОЯНОВА 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министерство на 

земеделието, храните и горите 

Нормативен акт: Проект на 

Постановление за изменение и 

допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, 

приет с Постановление № 74 на 

Министерския съвет от 1991 г. 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 

01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. Дата: 09.08.2017 г. 

Контакт за въпроси: Силвия 

Петкова и Христо Рангелов 

SPetkova@mzh.government.bg 

HRangelov@mzh.government.bg 

 

Телефон: 02 985 11 769 и 02 985 

11 218  

1. Дефиниране на проблема:  

1. Наличие на административна тежест, която следва да се намали или 

премахне, като съгласно т. 3 от Решението по т. 30 от Протокол № 28 от 

заседанието на Министерския съвет, проведено на 28 юни 2017 г., министрите 

следва да изготвят и публикуват за обществено обсъждане проекти за изменение и 

допълнение на нормативни актове. В тази връзка е извършен детайлен преглед на 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ППЗСПЗЗ) и Правилник за прилагане на Закона за опазване на Закона за 

земеделските земи (ППЗОЗЗ). След обстоен анализ на административните услуги, 

които се предоставят по силата на цитираните закони, са идентифицирани 

документи, които може да бъдат премахнати, както и данни, които могат да се 

извличат служебно. Същите са налични в публични регистри, които се поддържат от 

органите, които ги издават, и изискването им към настоящия момент е ненужно и 

затруднява гражданите и бизнеса при заявяването на административни услуги; 

2. Несъответствие на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване 

на дивеча (ППЗЛОД) с приетото от 44то Народно събрание Решение за приемане на 

структура на Министерския съвет (обн. ДВ. бр. 37 от 2017 г.); 

3. Основанието за издаване на Наредбата за специалните изисквания за 

състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, 

приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г., а именно чл. 24в, 

ал. 2 от Закона за защита на растенията (отм., ДВ, бр. 61 от 2014 г.), е отменено, 

поради което е необходима нейната отмяна. 
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Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

1. Налага се оптимизирането на изискуемите документи при заявяване на 

административните услуги с цел намаляване на административната тежест. Чрез 

отмяна на някои административни услуги, както и чрез отпадане на изискването за 

представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и 

на копия от документи, които могат да бъдат изискани 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. Предвидените 

изменения по отношение на гореспоменатите 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; 

2. Необходимостта от предвиждане на измененията на Правилника за 

прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, които са включени в 

преходните и заключителни разпоредби на проекта на Постановление за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 

г., възниква от определената нова структура на Министерския съвет и по - 

конкретно от преобразуването на Министерството на земеделието и храните в 

Министерство на земеделието, храните и горите и определеният едномесечен срок 

за уреждане на всички правоотношения във връзка със преобразуването на 

министерството, включително функциите му. 

3. Отменен Закон за защита на растенията (ДВ, бр. 61 от 2014 г.), в който се 

съдържа основанието за издаването на Наредба за специалните изисквания за 

състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, 

приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г. 

 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни 

инспекции между няколко органа и др.). 

1. Разпоредбите от ППЗСПЗЗ, които предвиждат, че право на участие в търга 
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за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния 

поземлен фонд (ДПФ), имат лицата, които нямат парични задължения към 

държавата и това обстоятелство следва да се доказва с удостоверение от 

компетентния орган (НАП), приложено от заявителите към изискуемите документи 

за участие в търга, са въведени в ППЗСПЗЗ през 2003 г., когато за първи път в 

ППЗСПЗЗ се регламентира тръжна процедура за отдаване на земите от ДПФ. Към 

настоящия момент това обстоятелство може да се удостоверява с писмена 

декларация, предвид, че не се касае за разпоредителна сделка. В тази връзка, с 

цел намаляване на административната тежест за физическите или юридическите 

лица - участници в търговете, в проекта е предложено да отпадне изискването за 

представяне от участника в търга на удостоверителен документ за липса на 

данъчни задължения, издаден от НАП, като е предвидено доказването на това 

обстоятелство да има декларативен характер. По този начин се премахва 

изискването за представяне на документа по т. 9 от приложения списък на 

удостоверителни документи към Решение № 338 от 2017 г. на Министерския съвет. 

От друга страна, съгласно чл. 40, ал. 2, т. 5 от действащия ППЗОЗЗ 

физическото или юридическото лице - собственик на земята изготвят мотивирано 

предложение, придружено с документите по чл. 30, до комисията по чл. 17, ал. 1 от 

ЗОЗЗ, към което се прилагат решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за 

утвърдена площадка или трасе. Видно от изложеното, изискуемият документ се 

издава от комисията, пред която следва да бъде представен, поради което 

задължението за представяне на същия от  заявителите следва да отпадне; 

2. С Решение на 44то Народно събрание за приемане на структура на 

Министерския съвет Министерството на земеделието и храните е преобразувано в 

Министерство на земеделието, храните и горите. Правилника за прилагане на 

Закона за лова и опазване на дивеча предвижда правомощия за министъра на 

земеделието и храните или възлага задължения на администрацията в 

Министерството на земеделието и храните. По презумпция може да се приеме, че 

правомощията и задълженията се отнасят до преобразуваното министерство и 

неговите ръководни органи, но правната сигурност изисква промяна на посочения 

нормативен акт; 

3. Законът за защита на растенията е отменен с § 4 от преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 

2014 г.), а съгласно § 5 издадените въз основа на отменения Закон за защита на 

растенията подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не 

противоречат на действащия закон и до изричната им отмяна, поради което е 

необходимо Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, 

етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, приета с 

Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г. да бъде отменена изрично. 



 

 

 

4 

  

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, 

или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършени последващи оценки на нормативните актове. 

 
2. Цели: 

 
1. Оптимизирането на изискуемите документи при заявяване на 

административните услуги с цел намаляване на административната тежест; 

2.  Осигуряване на съответствие на нормативната рамка със структурата на 

Министерския съвет; 

3. Правна сигурност чрез недопускане съществуването в правния мир на 

нормативен акт, издаден на отменено правно основание. 

 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

 

А. По ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ: 

- Министерството на земеделието, храните и горите; 

- Областни дирекции „Земеделие“ – 28 бр.; 

- Участниците в търгове за отдаване под наем или аренда на свободните 

земеделски земи от ДПФ. Броят на тези лица е динамичен, тъй като в процедурите 

могат да участват всички физически или юридически лица, които отговарят на 

определените изисквания в ППЗСПЗЗ и имат интерес от участие в тях, поради което 

не би могло предварително да се посочи броя на участниците във всяка една от 

процедурите; 

- Физическите или юридическите лица - собственици на земята, по 

отношение на която се заявява промяна в предназначението за неземеделски 

нужди – точният брой на тези лица не може да бъде определен, доколкото всяко 

лице може да заяви промяна на предназначението на земята за неземеделски 

нужди. Към настоящия момент има регистрирани 98353 бр. земеделски стопани. 

 

Б. По Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча:  

- Министерски съвет; 

- Министерството на земеделието, храните и горите; 

- администрации на други министерства; 
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В. По Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, 

етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, приета с 

Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г.: физически и юридически 

лица, които извършват дейности по опаковане, етикетиране, вземане на проби и 

анализ на видовете торове – доколкото в цитираната наредба няма специални 

изисквания към посочените лица, не се поддържа регистър и заинтересувани могат 

да бъдат всички физически и юридически лица, които извършват дейности по 

опаковане, етикетиране, вземане на проби и анализ на торове. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант 0: „Без действие” 

1. Ще продължат да се изискват документи, които могат да се проверяват по 

служебен път, като административната тежест за гражданите и бизнеса няма да 

бъде намалена; 

2. Действащата нормативна уредба няма да съответства на приетата от 

Народното събрание структура на Министерския съвет; 

3. В правния мир ще съществува нормативен акт, издаден на отменено 

правно основание.  

 

Вариант 1: „Приемане на проект на Постановление за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи“ 

1. С въвеждането на декларативен характер на документа за доказване на 

липса на данъчни задължения, както и с отпадането на изискването за представяне 

на решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ, ще се облекчи 

административната тежест за участниците в тръжната процедура, като им се спести 

време и разходи за снабдяване с удостоверение от НАП;  

2. Нормативна уредба ще съответства на приетата от Народното събрание 

структура на Министерския съвет 

3. В правния мир няма да съществува нормативен акт, издаден на отменено 

правно основание. 

 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни 

варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без 

действие“. 
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5. Негативни въздействия:  

Вариант 0: „Без действие”:  

1. Няма да се подобри административното обслужване и няма да се постигне 

намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги при 

предоставяне на услуги по реда на ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ; 

2. Действащата нормативна рамка няма да съответства на структурата на 

Министерския съвет; 

3. В правния мир ще съществува нормативен акт, издаден на отменено 

правно основание. 

 

Икономически въздействия: извършване на разходи от физически и 

юридически лица – заявители за съответните услуги, предоставяни от 

административните органи по реда на ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ в следния прогнозен 

размер:  

Осреднено време за снабдяване с необходимия документ, който следва да 

бъде предоставен на административния орган при подаване на заявление за 

получаване на административната услуга: 4 часа 

Минимална осреднена месечна работна заплата на човек, който трябва да 

извърши дейността: 995 лв., съгласно минимален осигурителен доход по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г. (запазване на 

нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за 2017 г. 460,00 

лв.) 

Минимална осреднена почасова ставка: 8,29 лв.  

Брой дейности: 6 бр.     

Размер на административната тежест за един заявител: 198,96 лв. 

    

Социални въздействия: няма да доведе.  

Екологични въздействия: няма да доведе.  

 

Вариант 1: „Приемане на проект на Постановление за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи“: 

Не са идентифицирани негативни въздействия. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия 

за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия:  
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Вариант 0: „Без действие” 

Няма положителни въздействия. 

 

Вариант 1: „Приемане на проект на Постановление за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи ”  

Икономически въздействия: ще бъдат намалени разходите, извършвани от 

физически и юридически лица – заявители за съответните услуги, предоставяни от 

административните органи по реда на ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ в следния прогнозен 

размер:  

Осреднено време за снабдяване с необходимия документ, който следва да 

бъде предоставен на административния орган при подаване на заявление за 

получаване на административната услуга: 4 часа 

Минимална осреднена месечна работна заплата на човек, който трябва да 

извърши дейността: 995 лв., съгласно минимален осигурителен доход по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г. (запазване на 

нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за 2017 г. 460,00 

лв.) 

Минимална осреднена почасова ставка: 8,29 лв.  

Брой дейности: 6 бр.     

Размер на административната тежест за един заявител: 198,96 лв. 

    

Социални въздействия: няма да доведе.  

Екологични въздействия: няма да доведе.  

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат 

на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с 

формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани потенциални рискове.  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☒ Ще се намали 

☐Няма ефект 
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Размерът, с който административната тежест за всеки заявител ще бъде 

намалена, е 198,96 лв. 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се 

съществуващи режими и услуги? 

 

Не се създават нови регулаторни режими, но се засягат съществуващи 

режими и услуги, предоставяни по реда на ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните 

предприятия (МСП)? 

☒ Актът засяга пряко МСП 

☐Актът не засяга МСП 

☐Няма ефект 

Информацията, предоставена в раздел 8.1 относно намаляването на 

административната тежест съвпада с определянето на положителните въздействия 

на акта върху МСП. 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

☐ Да 

☒ Не 

12. Обществени консултации:  

Проектът на Постановление за приемане на Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще бъде публикуван на 

портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството 

на земеделието, храните и горите, за срок от 30 дни.  

 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на 

Европейския съюз? 

☐ Да 

☒ Не 
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Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, 

отговорна за изработването на нормативния акт: 

 

Име и длъжност: Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“, 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 

 

Дата: 15.08. 2017 г. 

 

Подпис: 

 

 

 
 






