Нови правила за регистриране
на техниката втора употреба
G Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните на техниката или данните на собственика

Земеделското министерство публикува проект
на Наредба за реда, който
определя пускането на пазара на употребявана селскостопанска техника.
Текстът определя дейностите по изпитване и
сертифициране на употребяваната техника. Те ще
се извършват от центровете в Русе и Пловдив.
Собствениците на селскостопански машини подават в центровете за изпитване и сертифициране
към министерството заявление по образец. Към
него трябва да се приложи
и документ за платена такса по тарифата, определена в Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника.
Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните на техниката или данните на собственика, посочени в свидетелството за регистрация,
смяна
на
регистрационния номер
или продължаване срока

на валидност при временна регистрация. Техниката
се представя за идентификация при промяна на
данните й. Собственикът
или упълномощено от него
лице представя в ОДЗ в 15дневен срок от настъпване на основанието за промяна в регистрацията:
1. заявление съгласно
приложение 1;
2. документ за собственост с данните за марка,
модел и идентификационни номера - само при смяна
на собствеността или смяна на основен агрегат (рама и/или двигател);
3. свидетелството за регистрацията на техниката
и табелата с регистрационен номер;
4. копие от съдебно решение за създаване на
юридическото лице когато не е търговец, съответно декларация за вписване в търговския регистър с
посочване на единен идентификационен код за търговците и клонове на чуждестранните
търговци,

вписани по реда на Закона
за търговския регистър, а
когато търговецът не е регистриран в Република
България - документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация;
5. квитанция за платена
застраховка "Гражданска
отговорност" за трактори,
самоходни машини, използвани в земеделието и
горите, и машини за земни
работи с мощност на двигателя над 10 kW и за тракторни ремаркета, когато
се пускат в употреба;
6. при възстановяване
на регистрация на техника
с прекратена регистрация
при условията на чл. 18,
ал. 2, т. 2 и 4 се представя
удостоверение, издадено
съгласно наредбата по чл.
10, ал. 3 от ЗРКЗГТ.
При промяна на собстве-

ността на техниката, ако
праводателят (продавачът) първи подаде заявление, съгласно приложение
1, до директора на ОДЗ
представи договора, прехвърлянето на собствеността се отразява в данните по отчета на техниката, като техниката се отчислява и се вписват имената, ЕГН, ЕИК и адрес на
приобретателя (купувача), както и обстоятелствата по връщането на
свидетелството за регистрация и табелите с регистрационните номера.
В ОДЗ се съставя досие
на техниката. Досието съдържа документи по ал.1,
т. 1, 3 и 6 и копие от доку-

мента по ал. 1, т. 2.
Технически преглед при
промяна на собствеността
се извършва при: 1. изтекъл срок на валидност на
предходния технически
преглед; 2. непредставяне
на знака или талона за технически преглед; 3. искане
на собственика.
За техника, върху която
са наложени ограничения
от органите на съдебната
власт или данъчната администрация, се въвежда
информация по отчета на
техниката и ограниченията се запазват до писмена
отмяна от органа, който ги
е наложил, или друг компетентен орган. Промяна в
регистрацията на техника

с наложен запор се извършва след отмяна или
писмено разрешение от
органа, постановил обезпечаването.
При всяка промяна в регистрацията се подменя
свидетелството за регистрация, а табелата с регистрационен номер - по желание на собственика, когато техниката се регистрира в същата област.
Представената табела с
регистрационен номер се
изземва и бракува, а старото свидетелство за регистрация се маркира като
невалидно и се прилага
към заявлението в ОДЗ,
извършваща промяна в регистрацията.

Таксите ще се събират от МЗХ и ОДЗ
G Извършването на годишни и сезонни технически прегледи ще се плаща на съответната областна дирекция “Земеделие”

Правителството прие
постановление за изменение и допълнение на
Тарифата за таксите,
събирани от Контролнотехническа инспекция
към Министерството на
земеделието и храните
по Закона за регистра-

ция и контрол на земеделската и горската техника, съобщиха от Правителствената информационна служба.
Предвижда се таксите
за извършване на годишни и сезонни технически
прегледи на техниката и

за издаване и подмяна
на свидетелство за правоспособност да се събират от съответната
областна дирекция "Земеделие".
Таксите за издаване
на сертификат за одобрение или изменение на

типа и за извършване на
изпитване на употребявана техника ще се събират от МЗХ.
Въвежда се и такса за
извършване на периодична проверка на обо-

рудването за прилагане
на продукти за растителна защита, която ще
се събира от МЗХ.
Измененията са свързани с преминаването на
функциите на закритата

Контролно-техническа
инспекция към министъра на земеделието и храните чрез областните
дирекции "Земеделие".
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