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Проект!

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на

земеделските производители
(обн. ДВ, бл. 58/22.05.1998 г., изм. и доп„ бр. 79 от 10.07.1998»-., изм., бр.

153/23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 12/12.02.1999г., доп., бр.
26/23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999г., изм. и доп., бр. 86/1.10.1999 г., в

сила от 2.01.2000 г.,изм., бр. 113/28.12.1999 г., изм. и доп., бр. 24/24.03.2000
г., бр. 34/5.04.2001 г., доп., бр. 41/24.04.2001 г.

В глава I се правят следните изменения и допълнения:
§ 1. Чл. З се изменя както следва:

"Чл. З (1) Министерският съвет по предложение на министъра на
земеделието и горите утвърждава всяка година до 31 юли програма за развитието на
земеделското производство през следващата стопанска година. Заедно с програмата се
приема и отчетът за изпълнението на програмата за предходната година, който се
представя в Народното събрание;

(2) Годишната програма по ал. 2 конкретизира целите и задачите за
подпомагане на земеделието и съдържа: видовете земеделско производство и
дейностите, които ще бъдат подкрепени, защитните изкупни цени; обема на
продукцията, която ще се договаря за изкупуване по защитни изкупни цени, мерки за
развитието на земеделието в планинските и полупланинските райони: техническите,
финансовите (в т.ч. и бюджетните) средства; други форми и средства, чрез които ще се
осъществява програмата."

§ 2. Създава се нов чл. За със следното съдържание:
"Чл. За. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на

земеделието и горите определя всяка година до 31 юли защитни изкупни цени за
следващата стопанска година на хлебната пшеница, на кравето мляко, както и на други
основни видове земеделски продукти.

(2) Защитната изкупна цена се определя въз основа на средните разходи за
производство на съответна земеделска продукция в страната плюс определена печалба.
Защитната изкупна цена не може да надвишава 85 на сто от левовия еквивалент на
средната експортна цена за последните три години;

(3) Защитната изкупна цена се изменя по реда на ал. 1, когато условията,
при които е определена, са се изменили съществено;

(4)  Министърът на земеделието и горите предлага защитните изкупни цени след
консултации с представителните национални организации на земеделските
производители.

(5)  § 3. Създава се нов чл. 36 със следното съдържание:
"Чл. 3б (1) Министерският съвет по предложение на министъра на

земеделието и горите определя всяка година до 31 юли прогнозни цени за следващата
стопанска година на основните видове земеделски продукти, за които не са определени
защитни изкупни цени, както и за други земеделски продукти;

(2) Определените прогнозни цени се изменят по реда на ал. 1 когато
условията, при които те са били определени, са се изменили съществено;
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(3) Министърът на земеделието и горите предлага прогнозните цени след
консултации с представителните национални организации на земеделските
производители."

§ 4. Създава се нов чл. Зв със следното съдържание:
"Чл. Зв (1) Министерският съвет по предложение на министъра на

земеделието и горите и министъра на икономиката определят условията за търговия и за
преработка на земеделска продукция, определя и регулира режима на вноса и на износа
на непреработена и преработена земеделска продукция, като може да въвежда и
временни ограничения за внос или износ за осигуряване на националните баланси с
определени видове земеделски продукти и за защита на българските земеделски
производители и потребителите;

(2) Определените условия и режим по ал. 1 се изменят, когато средната
пазарна цена на земеделската продукция в страната спадне в продължение на четири
седмици под 80 на сто от определените прогнозни цени;

(3) Длъжностните лица, които са допуснали внос или износ на
непреработена или преработена земеделска продукция, която не отговаря на
определените стандарти, носят солидарно с вносителите и износителите пълна
имуществена отговорност за виновно причинените вреди."

В глава II се правят следните изменения и допълнения:
§ 5. В чл. 12, ал. 1 след точка 1 се създават нови т.т. 2, 3 и 4 със следното

съдържание:
"2. Гарантиране на защитните изкупни цени.
3. субсидиране на производството и стимулиране на износа на определени

земеделски продукти;
4. подпомагане развитието на земеделието в планинските и

полупланинските райони."
Досегашните т.т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се преномерират съответно на т.т. 5, 6, 7,

8, 9, 10. 11. 12 и 13.
§ 6. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения:

"1. Годишна субсидия от държавния бюджет в размер не по-малък от 0,5
на сто от отчетения за предходната година брутен вътрешен продукт.";
2. след т. 10 се добавя нова т. 11 със следното съдържание:

"11. Остатъкът от средствата по фонда в края на годината. 3. Досегашната т. 11 се
преномерира съответно на т. 12.

В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:

§ 7. След § 3 се създава нов § За със следното съдържание:
"§ За. (1) Общинските съвети осигуряват не по-малко от 50% от наличната

база на общинските пазари, предназначени за продажба на плодове и зеленчуци, за
ползване от земеделските производители при продажба на собствена селскостопанска
продукция;

(2) Удостоверенията за селскостопански производители се издават от
общинската администрация, на територията на която извършват земеделска дейност и се
заверяват и регистрират в областната земеделска служба."

27.09.2001 г.   Вносители: Петър Мутафчиев, Янаки Стоилов и Васил Калинов
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МОТИВИ

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители

Законът за подпомагане на земеделските производители за непродължителния
период на неговото действие е променян многократно.

Причината за част от тези изменения е отстъплението от някои от принципите и
регулациите, заложени в неговия първоначален вариант.

Предложеното изменение и допълнение има за цел да даде подкрепа за
българските селскостопански производители и да подобри условията за развитие на
отрасъла чрез по-активна държавна политика. Това се постига чрез предвиждане на
защитни и прогнозни цени на основни земеделски продукти и по-голям размер на дела
от брутния вътрешен продукт, който се отделя за финансиране на земеделието като
приоритетен отрасъл на българската икономика.

Законът гарантира пряк достъп на земеделските производители до общинските
пазари на земеделска продукция.

Предлаганите изменения и допълнения на закона са част от крайно
наложителните мерки за извеждане на българското земеделие от дълбокия упадък, в
който се намира и за неговото развитие. С тях се дава възможност на Министерския
съвет и на Министерството на земеделието и горите да провеждат политика, която
гарантира жизнено необходимите промени за развитие на земеделското производство, за
повишаване на качеството на селскостопанската продукция, за засилване на
конкурентноспособността на експортно ориентираните земеделски стоки. Тези промени
съдействат  за доближаване на българското земеделие до това в страните от Европейския
съюз.

27.09.2001  г.

Вносители: Петър Мутафчиев, Янаки Стоилов и
Васил Калинов


