
 

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 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  

Г л а в е н  с е к р е т а р  

 
 
 

 

 

........................................ 

..............................2017 г. 

                                                                               

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ  

 

Д О К Л А Д  

 

от Георги Стоянов – Главен секретар на Министерството на  земеделието, храните и 

горите 

 

Относно: Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за 

водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

 

  Законът за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) е отменен с § 1 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за закриване на Националната 

служба по зърното (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.). Наредба № 23 от 2006 г. за реда за 

водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища 

(обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.) е издадена на основание чл. 10а, ал. 2 от отменения 

ЗСТЗ, който предвижда, че по ред, определен с наредба на министъра на 

земеделието и храните, зърнохранилищата водят регистър на договорите за влог на 

зърно.  

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), законът е 

нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, 

обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или 

субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. В чл. 

3, ал. 2 от ЗНА е закрепено, че за уреждане на другите отношения по тази материя 

законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Съгласно чл. 7, ал. 2 от 

ЗНА, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни 

разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.  

С оглед горезложеното, се обосновава изводът, че наредбата, като 

подзаконов нормативен акт, предполага наличието на действаща разпоредба, 

явяваща се правно основание за нейното издаване и прилагане.  



В тази връзка, с отмяната на ЗСТЗ отпада изричната законова делегация за 

издаването на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите 

за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища, поради което същата следва да 

се отмени.  

Предлаганият проект на Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за 

реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани 

зърнохранилища не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с правото 

на Европейския съюз.  

Приемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от 

бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.   

В процеса по изработване на проекта на наредба са проведени обществени 

консултации. Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на Наредба за отменяне на 

Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на 

зърно от регистрирани зърнохранилища и докладът от главния секретар са 

публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и 

горите и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица е 

предоставен 30 - дневен срок за предложения и становища.  

Проектът на наредба е съгласуван в съответствие с разпоредбите на 

Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на 

Министерството на земеделието, храните и горите. Направените целесъобразни 

бележки са отразени.  

  

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНА, предлагам 

да издадете предложения проект на Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 

г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани 

зърнохранилища.  

 

С уважение,  

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

Главен секретар 

 
 

 

                                                    

 

 

                                                                 

 

 

                   

 

РА/П 

 



Проект! 
MИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

   

 

Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на 

регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища 

(обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.) 

 

 § 1. Отменя се Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на 

договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища (обн., ДВ, бр. 21 от 

2006 г.). 

Заключителна разпоредба 

 

 § 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен 

вестник“.  

 

  

Румен Порожанов 

Министър на земеделието, храните и горите 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                                    

 

 

                                                                 

 

 

                                    

 

РА/П 


