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М И Н И С Т Е РС Т В О  Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е  Р А Б О Т И  
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НАРЕДБА 
 

 

за изменение на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 

(Обн. ДВ., бр. 105 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 2017 г.) 

 

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1, точка 3 се отменя. 

2. Алинея 2 се отменя. 

 

§ 2. В чл. 14, ал. 1, т. 3 думите „е допусната до участие в жътвена кампания от органите 

за ПБЗН и” се заличават. 

 

§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен 

технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на 

земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за 

движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и 

искрогасители съгласно чл. 20”; 

2. Алинея 2 се отменя. 

 

§ 4. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 3 се отменя. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

МИНИСТЪР НА МИНИСТЪР НА 

 ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ: ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ: 

 

 

ВАЛЕНТИН РАДЕВ    РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

М И Н И С Т Е РС Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О ,  Х Р А Н И Т Е  И  

Г О Р И Т Е  



МОТИВИ 
 

 

към проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските 

земи 

(Обн. ДВ., бр. 105 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 2017 г.) 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на акта: 

С Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение 

№ 338 на МС от 23.06.2017 г. за  приемане на мерки за намаляване на административната 

тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои 

официални документи на хартиен носител (РМС № 496 от 2017 г.) е възложено на всички 

министри да предприемат необходимите действия за премахване на изискването за 

представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.  

С обнародваните в ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г. промени в Закона за 

Министерството на вътрешните работи отпадна изискването за издаване на удостоверителни 

документи - становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в 

жътвена кампания (чл. 125, ал. 1, т. 3 от ЗМВР). 

В изпълнение на РМС № 496 от 2017 г. и на законовите промени е необходимо да се 

направи промяна в Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Наредба № 8121з-968 от 2014 

г.). 

 

2. Цели, които се поставят:  

Във връзка с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 

97 от 2017 г.) и в изпълнение на РМС № 496 от 2017 г. с проекта се цели намаляване на 

административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез отпадане на изискването за 

издаване на удостоверителни документи - становище за допускане/недопускане на 

земеделската техника до участие в жътвена кампания. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови 

средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

В резултат на приемането на изменение в Наредба № 8121з-968 от 2014 г. ще се 

постигне намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез отпадане на 

изискването за издаване на официални удостоверителни документи на хартиен носител - 

становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена 

кампания. Наредба № 8121з-882 от 2014 г. ще бъде синхронизирана с влезлите в сила 

промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, касаещи дейността на органите 

за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи. 



Физическите и юридическите лица, които ще осъществяват дейности в земеделски 

земи, няма да подават искане за издаване на становище за допускане/недопускане на 

земеделската техника до участие в жътвена кампания. Това ще им спести време и средства. 

Това изменение в наредбата ще има положително въздействие и по отношение на 

екологията. По този начин ще се изпълни РМС № 496 от 2017 г.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което 

не е изготвена таблица за съответствие с европейското право. 

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено 

обсъждане на проекта е 14-дневен. Целите, които ще се постигнат с промените в Наредба № 

8121з-531 от 2014 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, 

обосновават необходимостта от съкращаване на срока за изразяване на предложения и 

становища. 

 

 

 

 


