МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Проект
Наредба за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне
управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна
собственост, на сдружения за любителски риболов
(обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с
"министъра на земеделието, храните и горите".
2. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП) се
заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“ (МЗХГ).
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За участие в процедура по възлагане управлението на рибните ресурси за
любителски риболов сдруженията по чл. 11 от ЗРА е необходимо да бъдат вписани в
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието, като юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдруженията подават
заявление до изпълнителния директор на ИАРА по образец съгласно приложението,
в което се посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, наименование, седалище и адрес на
организацията.”
2. В ал. 2 точки 1-3 и 5 се отменят;
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с
"министъра на земеделието, храните и горите".
2. В ал. 2 абревиатурата „МЗП“ се заменя с „МЗХГ“, а думите „Държавна
агенция по горите (ДАГ) се заменят с „Изпълнителна агенция по горите“ (ИАГ).
§ 4. В чл. 10, ал. 1, т. 1 абревиатурата „ДАГ“ се заменя с „ИАГ“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 думите „ Министърът на земеделието и продоволствието“
се заменят с „ Министърът на земеделието, храните и горите“.

§ 6. Приложението към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение към чл. 4, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в процедура по възлагане на управление на рибните ресурси в обекти по
чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите - държавна собственост
от ..................................................................................................................,
представлявано от ...........................................................................................
...........................................................................................
(наименование на сдружението, име и длъжност на лицето, представляващо
сдружението)
Седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................
...........................................................................................
(съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
ЕИК № ...............................................................................................................
(съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел)
Моля да приемете документите на представляваното от мен сдружение за участие в
процедура по възлагане на управлението на рибните ресурси в .......................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................,
(наименование и местонахождение на водния обект)
открита със заповед на министъра на земеделието, храните и горите № ....................
от ........................ г.
Приложени документи:
1. списък на членовете на сдружението, които притежават заверен годишен билет за
любителски риболов за съответната календарна година, заедно с данните за
номерата на членската карта и билета за любителски риболов за всяко лице;
2. план за управление на рибните ресурси във водния обект;
3. други документи, удостоверяващи дейността на сдружението, посочени в устава
му:
...........................................................................................
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...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Дата:.............................

§

7.

Навсякъде

в

Подпис: ................................“

Наредбата

думите

"министъра/ът

на

земеделието

и

продоволствието" се заменят с "министъра/ът на земеделието, храните и горите".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§

8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

РУМЕН ПОРОЖАНОВ
Министър

на

земеделието,

НЕНО ДИМОВ
храните

и

Министър на околната среда и водите

горите
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на земеделието, храните и горите

………………………………………
………………………… 20…… г.

ОДОБРИЛ,
ДО

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ:

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

РУМЕН ПОРОЖАНОВ

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

ДОКЛАД
от Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите
Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за
предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти
- държавна собственост, на сдружения за любителски риболов (обн., ДВ,
бр. 108 от 2007 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 15а, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и
чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в
системата на Министерството на земеделието, храните и горите, внасям за одобрение
проект на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне
управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост,
на сдружения за любителски риболов (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.) ( Наредба № 22 от
2007 г.).
Съгласно чл. 15а, ал. 1 и 3 от ЗРА, министърът на земеделието, храните и
горите възлага на сдруженията по чл. 11, ал. 1 от ЗРА управлението на рибните
ресурси в реките, старите речни корита и водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 -

държавна собственост, определени само за любителски риболов, като редът за
предоставяне на управлението на рибните ресурси се определя с наредба на
министъра на земеделието, храните и горите, и министъра на околната среда и
водите. В тази връзка е издадена Наредба № 22 от 2007 г. По реда на същата наредба
се регламентират изискванията, на които трябва да отговарят сдруженията по чл. 11
от ЗРА, при възлагане управлението на рибните ресурси в горепосочените обекти,
както и задълженията на сдруженията на които е възложено управлението на рибните
ресурси за любителски риболов.
На първо място е извършен детайлен преглед на действащата Наредба № 22 от
2007 г. След обстоен анализ на административните услуги, които се предоставят, са
идентифицирани документи, които могат да отпаднат, както и данни, които могат да
се събират по служебен път.
В предложения проект е заложено да отпадне изискването за предоставяне на
копия от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд
или съдебно решение за вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел. Получаването на необходимата информация, която се извлича от
документите, е възможно чрез извършване на справка в официалната електронна
страница на органа, който ги издава. Това обосновава отпадането на посочените
документи

като

приложения

към

заявленията

за

административните

услуги.

Предвидените изменения по отношение на гореспоменатите документи кореспондират
с взетото Решение № 338 от 23 юни 2017 година на Министерския съвет за приемане
на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
чрез представяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител.
Промените са свързани с отпадане на правните основания за изискването и за
представяне на хартиен носител на копие от устава на сдружението и извлечение от
съдържанието

на

вписаната

в

Централния

регистър

към

Министерството

на

правосъдието информация oтносно сдружението, като приложения при подаване на
заявление за участие в процедура по чл. 4 от Наредба № 22 от 2007 г. за възлагане
управлението
намаляване

на

на

рибните

ресурси

административната

за

любителски

тежест

върху

риболов,

гражданите

са
и

ангажирани
бизнеса.

с

Чрез

направените изменения ще се прекрати ненужното изискване на информация, която
може да бъде събирана по служебен и електронен път.
Изпълнението

на

проекта

на

наредба

няма

да

доведе

до

финансово

въздействие върху държавния бюджет. Няма да се ангажира допълнителен финансов
ресурс

от

бюджета

Министерството

на

на

първостепенния

земеделието,

храните

разпоредител
и

горите,

с

бюджет,

нито

от

какъвто

бюджета

е
на

второстепенния разпоредител на бюджет - ИАРА.
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С предложения проект на наредба не се транспонират актове от правото на
Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие
с правото на Европейския съюз.
Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, проектът на
Наредба, заедно с доклада на вносителя са публикувани на Портала за обществени
консултации и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и
горите за срок от 30 дни.
Проектът е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и съгласуване
на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието, храните и
горите. Направените бележки и предложения са отразени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 15а, ал. 3 от ЗРА, предлагам
да издадете предложения проект на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 2007 г.

Приложениe:

1. Наредба;
2. Справка за отразяване на постъпилите становища;
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от
обществената консултация.

С уважение,

АТАНАС ДОБРЕВ
Заместник-министър
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