РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
Проект!

ЗАКОН
ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДООПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(обн. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г.)
§ 1. В чл.16, ал.3 думата „регистри” се заменя с „бази данни”.
§ 2. В чл.17, ал.1 и в ал.2, т.5 думата „регистри” се заменя с „бази данни”.
§ 3. В чл.18, ал.1 се изменя така:
„(1) Министърът на земеделието и храните дава разрешение на местни и
чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството
на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство да извършват дейност като контролиращи лица.
Контролиращите лица упражняват контрол:
1. за спазване на правилата на биологичното производство;
2. за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен
характер със спецификацията на продукта или храната;
3. за съответствие на земеделските продукти и храни със защитено географско
означение със спецификацията на продукта или храната.”
§ 4. В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран
отказ в срок от:
1. два месеца от постъпване на заявлението за извършване на контролна дейност по
чл. 18, ал. 1, т. 1;
2. три месеца след одобряване на заявлението спецификация за вписване в
Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски
означения или Европейския регистър на храни с традиционно специфичен характер, чието
съответствие ще контролира заявителят.”
2. Създава се нова ал.4:
„В случаите по ал.2 сроковете по ал.3 спират да текат до отстраняване на
несъответствието или пропуските.”
3. досегашната ал.4 става ал.5.
4. досегашната ал. 5 става ал.6 и след думата „разрешения” се добавя „за извършване
на контролна дейност по чл. 18, ал. 1, т. 1”.

1

§ 5. В чл.22, ал.4 след думата „разрешението” се добавя „за извършване на контролна
дейност по чл. 18, ал. 1, т. 1”.
§ 6. В чл.24, ал.2 думата „регистър по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3” се заменя с „база данни
по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3”.
§ 7. В чл.25, ал.4 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „означенията по” се добавя „ал.1”.
2. Създава се изречение второ:
„Когато установят нарушения на забраните по ал.1, ал.2 и ал.3 органите на
официалния контрол по Закона за храните могат да ограничат или забранят пускането на
пазара на земеделския продукт или храна, обект на нарушението.”.
§ 8. В чл.64, ал.1 думата „надзор” се заменя с „контрол”, думата „оправомощен” се
заменя с „получил разрешение за извършване на контролна дейност”, а думите „ал.2” се
заменят с „ал.1, т.1”.
§ 9. В чл.65, ал.1 думите „ал.3” се заменят с „ал.1 – 3”.
§ 10. Създават се чл.74а и чл.74б:
„Чл.74а. Средствата, набрани от събраните глоби и имуществени санкции по влезли в
сила наказателни постановления, в размер 25 на сто се разходват за повишаване на
квалификацията и за стимулиране на служителите, включени в дейностите по прилагане на
закона, при условия и по ред, определени в устройствения правилник на Министерство на
земеделието и храните.
Чл.74б.(1) Административните мерки по чл. 25, ал.4 се налагат със заповед на
ръководителя на съответния контролен орган.
(2) Заповедите по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Обжалването на заповедите по ал. 1 не спира изпълнението им.”.

Вносители: Георги Юруков и група н.п.
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МОТИВИ

Едно от основните задължения на Република България като страна членка на
Европейския съюз в областта на земеделието е създаването на необходимите структури и
процедури за прилагане на Общите организации на пазара на земеделски продукти.
Точното и еднакво прилагане на правилата на Общите организации на пазара е условие за
създаването и нормалното функциониране на единен вътрешен пазар в Общността.
Основните цели на Общите организации на пазара на земеделски продукти са:
• Стабилизиране на пазарите.
• Осигуряване на добър стандарт на живот на населението, заето в селскостопанския
сектор.
• Гарантиране на хранителни стоки за потребление на приемливи цени
Прилагането на мерките на Общите организации на пазара на Европейския съюз се
финансира от Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство
От началото на 2007 год. България прилага мерките включени в Общите
организации на пазара на земеделски продукти. През този период беше натрупан опит и
бяха установени някои непълноти и несъвършенства на правната уредба. Чрез
изменението и допълнението на Закона за прилагане на общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз ще се създаде адекватна законова рамка,
която да обслужва практиката по прилагане на Общите организации на пазара на
Европейския съюз в България.
Основните причини, които налагат приемането на изменения в Закона за прилагане
на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз са:
1. Нуждата от опростяване прилагането на изискванията на регламентите и
избягване на ненужни административни и финансови разходи. Чрез замяната на термина
„регистри” с „база данни” ще отпадне нуждата от създаването на сложна и скъпа система
за регистрация.
2. Практиката по одобрението на контролиращи лице показа, че то следва да се
осъществява след одобрение на досието, с което географското означение кандидатства.
Това налага измененията в процедурата за одобряване на контролиращи лица.
3. Данните за контролиращите лица се публикуват в Официалния вестник на
Европейската Общност и са достъпни директно чрез базата данни за произход и
регистрация /DOOR/ на Европейската комисия. Това прави обнародването на тези данни в
Държавен вестник излишно.
4. С измененията в закона се разширява обхвата на контрола върху използването на
означенията, упражняван от органите по Закона за храните. Регламент 510/2006 г.
предвижда такова задължение за страните членки, чрез прилагане на разпоредбите на
Регламент 882/2004 г.
5. Прецизират се текстовете, които въвеждат санкции при неспазване на
разпоредбите на регламентите и закона, с което се постига защита на интелектуалната
собственост на територията на Република България.
Приемането на законопроекта ще изиграе съществена роля за успешното прилагане
на политиката на Европейския съюз в земеделието, той ще бъде нормативна основа за
постигане на следните цели:
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• Бързо адаптиране на българското земеделие към изискванията на Единния европейски
пазар чрез повишаване на неговата конкурентоспособност.
• Създаване на законови условия за участие на земеделските стопани и на другите
бенефициенти във всичките схеми и мерки на Общите организации на пазара на ЕС.
• Създаване на прозрачност и намаляване на разходите при прилагане на схемите и
мерките на Общите организации на пазара на ЕС.
• Повишаване качеството на произвежданите земеделски продукти.
• По-добра защита на интелектуалната собственост на територията на Република
България.
От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на
общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се очакват
следните по-важни резултати:
1. По – пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на
регламентите на ЕС.
2. Създаване на по-благоприятни условия за защита на български географски
означения на територията на Общността.
3. Оптимизиране на административните процедури прилагани при защитата на
български географски означения

Вносители: Георги Юруков и група н.п.
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