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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ. № 302-01-17 / 26.03.2003 г.							      Проект!



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на 
Закона за съхранение и търговия със зърно

(Обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2000 г. 
и бр. 9 от 2003 г.)


§ 1. Â ÷ë. 4 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåè 1 è 2 ñå èçìåíÿò òàêà:
“(1) Ñúçäàâà ñå Íàöèîíàëíà ñëóæáà ïî çúðíîòî  è ôóðàæèòå êàòî ñïåöèàëèçèðàíà àäìèíèñòðàòèâíà ñòðóêòóðà êúì ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå.”
(2) Íàöèîíàëíàòà ñëóæáà ïî çúðíîòî è ôóðàæèòå: 
1. ïðåäëàãà ëèöåíçèðàíåòî íà ïóáëè÷íè ñêëàäîâå çà çúðíî;
2. ðåãèñòðèðà çúðíîõðàíèëèùà;
3. êîíòðîëèðà ëèöåíçèðàíèòå ïóáëè÷íè ñêëàäîâå çà çúðíî è ðåãèñòðèðàíèòå çúðíîõðàíèëèùà;
4. êîíòðîëèðà òúðãîâöèòå íà çúðíî;
5. êîíòðîëèðà ñúîòâåòñòâèåòî íà ïðåäëàãàíèòå íà ïàçàðà çúðíåíè ïðîäóêòè è ôóðàæè;
6. èçäàâà ñåðòèôèêàòè çà ñúîòâåòñòâèå ïðè èçíîñ íà çúðíî è çúðíåíè ïðîäóêòè;
7. ïðîâåðÿâà êîëè÷åñòâîòî è êà÷åñòâîòî íà çúðíîòî ïðè äúðæàâíà èíòåðâåíöèÿ íà ïàçàðà;
8. îñúùåñòâÿâà êîíòðîë íà ôóðàæèòå ñúãëàñíî Çàêîíà çà ôóðàæèòå.”
2. Àëèíåÿ 3 ñå îòìåíÿ.
3. Àëèíåè 4 è 5 ñå èçìåíÿò òàêà:
“(4) Íàöèîíàëíà ñëóæáà ïî çúðíîòî è ôóðàæèòå èìà òåðèòîðèàëíè çâåíà. 
(5) Îðãàíèçàöèÿòà, ôóíêöèèòå è ÷èñëåíîñòòà íà ïåðñîíàëà íà Íàöèîíàëíàòà ñëóæáà ïî çúðíîòî è ôóðàæèòå ñå óðåæäàò ñ ïðàâèëíèê, èçäàäåí îò ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå. Â ïðàâèëíèêà ñå îïðåäåëÿò áðîÿò è òåðèòîðèàëíèÿò îáõâàò íà äåéíîñò íà òåðèòîðèàëíèòå çâåíà.”
§. 2. Създава се чл. 4а:
“Чл. 4а.(1) Средствата за извършване дейността на Националната служба по зърното и фуражите се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите, както следва:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. собствени приходи на Националната служба по зърното и фуражите от:
а) лицензиране на публични складове за зърно, регистриране на зърнохранилища и контрол върху тях;
б) контрол за съответствие на зърнените продукти и фуражите;
в) одобряване и регистриране на производители и търговци на фуражи и контрол върху тяхната дейност; 
г) издаване на сертификати за съответствие при износ на зърно и зърнени продукти;
д) издаване на протоколи от изпитване и сертификати за качество на зърното и фуражите;
е) извършване на справки и издаване на документи от регистрите, водени от службата;
ж) глобите и имуществените санкции, налагани по този закон и по Закона за фуражите.
(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 2, букви “а”–“е” Националната служба по зърното и фуражите събира такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.” 
§ 3. В чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 думите “Главно управление” се заменят с “Държавна агенция”.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "търговец с предмет на дейност" се заменят с "дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции, с предмет на дейност", а думите "както и акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност по Търговския закон" се заличават.
2. В ал. 3 числото “3000” се заменя с “1500”.
3. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Депозитите и банковите гаранции по ал. 4 служат за гарантиране вземанията на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.”
4. Алинея 6 се отменя.
§ 5. Създава се чл. 9а:
“Чл. 9а. (1) Публичните складове за зърно в едномесечен срок от лицензирането им са длъжни да се включат в компенсационен фонд.
(2) Компенсационните фондове гарантират вземанията на влогодателите по договори за влог на зърно и на легитимираните държатели на складови записи, издадени от  публични складове, участващи в тях.
(3) Условията и редът за създаване на компенсационни фондове по ал. 1, както и техните функции се определят с наредба на Министерския съвет.”
§ 6. В чл. 10, ал. 2 се създава изречение второ: 
“Ипотека, учредена без съгласието на лицензиращия орган, няма действие по отношение на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.”
§ 7. Създава се чл. 10а:
“Чл. 10а. (1) Зърнохранилището е физическо или юридическо лице, собственик и/или наемател на силоз, отделно стояща силозна клетка или склад, съоръжени с необходимото технологично оборудване за извършване на технологична дейност със зърно - приемане, обработка, съхранение и експедиция.
(2) Зърнохранилищата водят регистър на договорите за влог на зърно.” 
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “и зърнохранилищата” се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Националната служба по зърното и фуражите регистрира зърнохранилища, отговарящи на изискванията съгласно приложението.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 
“(3) Редът за лицензиране на публичните складове за зърно, за регистриране на зърнохранилищата, за извършване на контрол върху тяхната дейност, както и за набиране на информацията по чл. 14, ал. 2 се уреждат с наредба на Министерския съвет.”
§ 9. Създават се чл. 11а - 11и:
“Чл. 11а. (1) Министърът на земеделието и горите издава лицензия за публичен склад за зърно на лица, които:
1. са регистрирани като търговци съгласно Търговския закон;
2. отговарят на изискванията по чл. 9, ал. 1 и 2;
3. разполагат със склад за зърно  със складова вместимост не по-малко от 1500 т зърно;
4. са внесли депозит или са предоставили неотменяема банкова гаранция съгласно чл. 9, ал. 4;
5. могат да осигурят условия за съхранение на зърно в съответствие с технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2.
6. не са сключвали договори за влог на зърно без лицензия;
(2) Лицата, които желаят да получат лицензия за публичен склад за зърно, подават до министъра на земеделието и горите чрез Националната служба по зърното и фуражите заявление по образец, утвърден от ръководителя на службата, към което прилагат:
1. копие на решението за съдебна регистрация и удостоверение за актуално правно състояние;
2. копие на документ за данъчна регистрация и номер по БУЛСТАТ;
3. копие на документ за правата на собственика върху складовите помещения и справка за вещни тежести и възбрани;
4. копие на банков документ, удостоверяващ внесения депозит или предоставената неотменяема банкова гаранция;
5. копия на документи, удостоверяващи сключените застраховки на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение;
6. декларация за изпълнение на технологичните изисквания по 
чл. 11, ал. 2;
7. копие на санитарно разрешително на регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция;
8. копие на разрешително от териториалната служба за пожарна и аварийна безопасност;
9. последния годишен счетоводен отчет с всички приложения към него;
10. баланс и отчет за приходите и разходите към датата на подаване на документите за лицензиране;
11. справка за текущите задължения по банкови заеми и тяхното обезпечение;
12. документ за платена държавна такса.
Чл. 11б. Лицата, които желаят да се регистрират като зърнохранилище, подават до Националната служба по зърното и фуражите заявление  по образец, утвърден от ръководителя на службата, към което прилагат:
1. копие на документ за правата на собственика или наемателя върху силоза или складовото помещение и справка за вещни тежести и възбрани;
2. копие на документ, удостоверяващ сключената застраховка на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение;
3. декларация за изпълнение на технологичните изисквания по приложението;
4. копие на санитарно разрешително на регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция;
5. копие на разрешително от териториалната служба за пожарна и аварийна безопасност;
6. документ за платена държавна такса. 
Чл. 11в. Когато представените документи по чл. 11а или 11б са непълни или неточни, Националната служба по зърното и фуражите уведомява заявителя по реда на Гражданския процесуален кодекс. Ако в 7-дневен срок заявителят не отстрани пропуските, заявлението се оставя без разглеждане.
Чл. 11г. (1) Националната служба по зърното и фуражите проверява публичните складове за зърно и зърнохранилищата преди лицензиране и регистриране за наличие на заявените и декларираните обстоятелства.
(2) Националната служба по зърното и фуражите може да изисква от публичните складове за зърно и от зърнохранилищата допълнителна информация във връзка с проверяваните факти. 
(3) Когато при проверката по ал. 1  се установят несъответствия с изискванията на този закон, Националната служба по зърното и фуражите може да определи срок за тяхното отстраняване. Ако изискванията не бъдат изпълнени в дадения срок, службата не прави предложение за лицензиране или отказва регистрация.
Чл. 11д. (1) Националната служба по зърното и фуражите в едномесечен срок от получаването на заявлението за издаване на лицензия, съответно от изтичането на срока по чл. 11г, ал. 3, прави предложение до министъра на земеделието и горите да издаде или да откаже издаването на лицензия. 
(2) Предложението за отказ по ал. 1 задължително се мотивира. 
Чл. 11е. (1) Министърът на земеделието и горите издава или отказва издаването на лицензия в едномесечен срок от получаването на предложението на Националната служба по зърното и фуражите.
(2) Отказът за издаване на лицензия се мотивира писмено.
(3) Министърът на земеделието и горите отказва издаването на лицензия, когато:
1. не са спазени изискванията на чл. 11а, ал. 1;
2. при проверката по чл. 11г, ал. 1 се установи, че липсват заявени или декларирани обстоятелства.
(4) Отказът за издаване на лицензия може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
Чл. 11ж. (1) Лицензия на публичен склад за зърно се издава за срок до два месеца преди изтичането на срока на внесения депозит или предоставената неотменяема банкова гаранция.
(2) Лицензията се продължава автоматично при представяне на нов депозит или неотменяема банкова гаранция в срока по ал. 1. 
Чл. 11з. (1) Националната служба по зърното и фуражите в едномесечен срок от получаването на заявление по чл. 11б регистрира зърнохранилището или отказва регистрация. 
(2) Отказва се регистрация на зърнохранилища, когато при проверката по чл. 11г, ал. 1 се установи липса на заявени и/или декларирани обстоятелства.
(3) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(4) Регистрацията на зърнохранилище е безсрочна. 
Чл. 11и. (1) Националната служба по зърното и фуражите издава на лицензирания публичен склад за зърно лицензионен документ с регистрационен номер, а на регистрираното зърнохранилище – удостоверение за регистрация.  
(2) Притежателят на лицензия или удостоверение може да поставя собствен отличителен знак.”
§ 10. Член 12 се изменя така:
“Чл. 12. (1) Собственикът на публичен склад за зърно е длъжен да уведоми министъра на земеделието и горите за промени в заявените и/или декларираните обстоятелства в 14-дневен срок от настъпването им.  
(2) Министърът на земеделието и горите изменя лицензията на публичния склад за зърно в случаите по ал. 1.
(3) Министърът на земеделието и горите отнема лицензията на публичен склад за зърно по предложение на Националната служба по зърното и фуражите или го прекратява по искане на собственика на публичния склад за зърно.
(4) Националната служба по зърното и фуражите предлага отнемане на лицензията, когато:
1. имуществото на публичния склад за зърно спадне под минимално изискващия се капитал по чл. 9, ал. 2;
2. дружеството бъде прекратено, преобразувано или спрямо него бъде открито производство по несъстоятелност;
3. публичният склад за зърно извърши някое от действията по чл. 10, ал. 1 или 2 без съгласието на органа, който го е лицензирал;
4. застраховката по чл. 11а, ал. 2, т. 5 не е сключена за текущата година;
5. бъдат нарушени санитарно-хигиенните или противопожарните изисквания за съхранение на зърно;
6. публичният склад не спазва декларираните технологични изисквания;
7. публичният склад не притежава минималната складова вместимост по чл. 9, ал. 3;
8. публичният склад не е изпълнил задължението си по чл. 9а, ал. 1;
9. публичният склад използва складова вместимост, която превишава вместимостта, посочена в лицензията;
10. бъде установено по съдебен ред, че публичният склад е издал документи с невярно съдържание за количеството или качеството на зърното;
11. констатира трайно влошаване на финансовото състояние, което застрашава интересите на влогодателите;
12. публичният склад не изпълни задължение по ал. 2 или по чл. 14.”
§ 11. Създават се чл. 12а и 12б:
“Чл. 12а. (1) Зърнохранилището е длъжно да уведоми Националната служба по зърното и фуражите за промени в заявените и/или декларираните обстоятелства в 14-дневен срок от настъпването им. 
(2) Националната служба по зърното и фуражите изменя регистрацията на зърнохранилището в случаите по ал. 1.
(3) Националната служба по зърното и фуражите заличава от регистъра зърнохранилището по негово искане или служебно.
(4) Националната служба по зърното и фуражите заличава служебно от регистъра зърнохранилището,  когато:
1. спрямо него бъде открито производство по несъстоятелност;
2. застраховката по чл. 11б, т. 2 не е сключена за текущата година;
3. наруши санитарно-хигиенните или противопожарните изисквания за съхранение на зърно;
4. не спазва декларираните технологични изисквания;
5. използва складова вместимост, която превишава вместимостта, посочена в удостоверението му;
6. бъде установено по съдебен ред, че е издало документи с невярно съдържание за количеството или качеството на зърното;
7. не изпълнява задълженията си по ал. 2 и по чл. 14.
Чл. 12б. (1) Националната служба по зърното и фуражите предлага отнемане на лицензията на публичен склад или заличава от регистъра зърнохранилище, след като е наложила административна мярка по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 и тя не е била изпълнена.
(2) При отнемане на лицензията или при заличаване от регистъра публичният склад или зърнохранилището връща на Националната служба по зърното и фуражите документа по чл. 11и, ал. 1.”
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 след думите “зърно и” се добавя “на регистрираните”, а след думата "издаването" се поставя запетая и се добавя "изменението".
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Условията и начинът за воденето, съхраняването и ползването на регистрите се уреждат с наредбата по чл. 11, ал. 3.”
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "място" се добавя "лицензията си и".
2. В ал. 2 думите “собственици или наематели” се заличават, а след думата “длъжни” се добавя “периодично, под формата на отчети”.
3. Създава се ал. 3:
“(3) Информацията по ал. 2 се предоставя всяко тримесечие във форма, определена от Националната служба по зърното и фуражите.”
§ 14. Създава се чл. 14а:
“Чл. 14а. При настъпване на застрахователни събития - пожар, наводнение или земетресение, които са нанесли вреди на публичния склад, зърнохранилището или зърното, вложено в тях, публичният склад или зърнохранилището уведомява Националната служба по зърното и фуражите.”
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "капацитета си" се заменят с "лицензирания си складов капацитет".
2. Създава се ал. 4:
“(4) Складовите записи за зърно се отпечатват в единна форма, предложена от министъра на земеделието и горите и одобрена от министъра на финансите. Министърът на финансите издава разрешение за отпечатване на складов запис за зърно само в одобрената форма.”
§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думите “зърнохранилището, в което”се заменят със “склада, в който”.
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
"(3) Публичният склад може да откаже да издаде складов запис съгласно чл. 577, ал. 4 от Търговския закон само когато вложеното зърно не отговаря на изискванията на нормативен акт или на националните стандарти.
(4) Вписаното в складовия запис количество зърно е със съответната бонификация или рефакция съгласно договора за влог и складовия регистър по чл. 574 от Търговския закон."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думата "приемане" се добавя "и договора за влог", а накрая се добавя “и складовия регистър”.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
5. Създават се ал. 8 и 9:
"(8) Националната служба по зърното и фуражите въз основа на водения от публичния склад за зърно складов регистър проверява издадените и върнатите складови записи за влог на зърно и ги анулира.
(9) В едноседмичен срок от изтичането на срока на лицензията на публичен склад неизползваните от него бланки за складови записи се връщат на Националната служба по зърното и фуражите.”
§ 17. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. (1) Търговците на зърно се вписват в регистър на Министерството на земеделието и горите въз основа на подадено заявление - декларация по образец.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват физически или юридически лица, които:
1. са регистрирани като търговци по Търговския закон;
2. желаят да сключват търговски сделки със зърно;
3. са подали заявление-декларация.
(3) Не се вписват в регистъра лица, които са:
1. в производство по несъстоятелност;
2. невъзстановени в правата си несъстоятелни;
3. осъждани за банкрут;
4. лишени с присъда или с наказателно постановление от правото да упражняват търговска дейност и срокът на лишаването не е изтекъл;
5. подали заявление преди изтичането на срока по чл. 26, ал. 3.
(4) Към заявлението-декларация по ал. 1 се прилагат:
1. съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
2. документ за данъчна регистрация и номер по БУЛСТАТ;
3. за физическите лица - свидетелство за съдимост;
4. квитанция за внесена държавна такса.
(5) Заявлението се подава от търговеца или от негов писмено упълномощен представител.
(6) Когато представените документи са непълни, заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Ако в 7-дневен срок от получаването на уведомлението заявителят  не отстрани непълнотите, заявлението се оставя без разглеждане.
(7) Редът за регистриране на търговците на зърно, за водене и съхраняване на регистъра и за осъществяване на контрол върху дейността им се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.
§ 18. Създават се чл. 24а и 24б:
“Чл. 24а. (1) Търговците на зърно подновяват регистрацията си ежегодно до 31 март. Търговец на зърно, който не поднови регистрацията си, се заличава от регистъра.
(2) Продължаването на регистрацията на търговците на зърно се извършва чрез подаване на ново заявление-декларация. 
Чл. 24б. Регистрираните търговци са длъжни да съобщават в Министерството на земеделието и горите всички промени на декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.”
§ 19. В чл. 25, ал. 1 думата “молба” се заменя със “заявление”.
§ 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “декларацията” се добавя ”или не изпълнява задълженията си по чл. 24б и 28”.
2. В ал. 2 думата “молба” се заменя със “заявление”.
3. В ал. 3 думите “нова молба-декларация” се заменят с “ново заявление-декларация”.
§ 21. Член 28 се изменя така:
"Чл. 28. (1) Търговските сделки, с които се прехвърля собствеността върху зърно, се сключват в писмена форма.
(2) При износ зърното и зърнените продукти се придружават от удостоверения за съответствие, издадени от Националната служба по зърното и фуражите."
§ 22. Член 29 се изменя така:
“Чл. 29. (1) Националната служба по зърното и фуражите проверява всички обекти за съхранение на зърно в страната за спазване изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му. 
(2) Националната служба по зърното и фуражите контролира публичните складове и зърнохранилищата чрез извършване на проверки за спазване на декларираните изисквания и на наличността и качеството на вложеното зърно. 
(3) Националната служба по зърното и фуражите контролира регистрираните търговци за спазване на декларираните задължения.
(4) При извършване на проверки инспекторите на Националната служба по зърното и фуражите са длъжни:
1. да се легитимират пред контролираното лице;
2. да опазват служебната и търговската тайна;
3. да установяват точно фактите и да отразяват обективно резултатите от извършената проверка.
(5) При извършване на проверки инспекторите на Националната служба по зърното и фуражите имат право:
1. на свободен достъп до помещенията и документите на контролирания публичен склад, зърнохранилище или търговец;
2. да изискват необходимата им информация;
3. да вземат проби и мостри за лабораторни изследвания;
4. да привличат експерти, когато проверката изисква това.
(6) Националната служба по зърното и фуражите има право да изисква писмени разяснения по направените от нея констатации.
(7) При констатиране на нарушения контролните органи налагат принудителни административни мерки по чл. 32, ал. 1 и съставят актове за установяване на извършените административни нарушения.”
§ 23. Член 30 се изменя така:
“Чл. 30. (1) Публичният склад за зърно и зърнохранилищeто са длъжни да предоставят на контролния орган информация и всички документи, необходими за осъществяване на контролната  им дейност, и да им осигурят достъп до складовите помещения и стоките, съхранявани в тях. Публичните складове за зърно са длъжни при поискване от Националната служба по зърното и фуражите да дадат в 7-дневен срок писмени разяснения по направени от службата констатации.
(2) При извършване на проверки търговците на зърно са длъжни да предоставят на контролния орган документи за наличното зърно и да му осигурят достъп до него.”
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) При държавна интервенция на пазара Националната служба по зърното и фуражите проверява количеството и качеството на зърното.”
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 25. Създава се чл. 31а:
“Чл. 31а. (1) Националната служба по зърното и фуражите извършва контрол за съответствие с обявеното качество на предлаганите на пазара зърнени продукти и издава сертификат за съответствие. Условията и редът на контрола за съответствие на зърнените продукти се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.
(2) По искане на производители, публични складове за зърно, зърнохранилища и търговци на зърно акредитираните лаборатории извършват окачествяване на партиди зърно и издават протоколи от изпитването.”
§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Когато контролният орган установи, че лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище не спазва условията на лицензирането, декларираните обстоятелства или разпоредбите на чл. 9а, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, той налага една от следните административни мерки:
1. даване на задължителни указания и срок за отстраняване на нарушението;
2. временна забрана за сключване на договори за влог на зърно за срок до 6 месеца от констатиране на нарушението;
3. предложение до министъра на земеделието и горите за отнемане на лицензията на публичния склад;
4. заличаване на зърнохранилището от регистъра.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 се налагат със заповед на ръководителя на Националната служба по зърното и фуражите според характера и тежестта на нарушението.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата “лицензията” се добавя “или заличаване от регистъра”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в изречения първо и второ след думата “лицензията” се добавя “или заличаване от регистъра”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “сключи договор за влог на” се заменят със “съхранява”, а след думата “лицензия” се добавя “или да е регистриран като зърнохранилище”. 
2. В ал. 2 думите “ от 50 000 до 100 000 лв.” се заменят с ”от 5000 до 15 000 лв.”.
§ 28. В чл. 34, ал. 1 думите “или по чл. 29, ал. 3" се заменят с “чл. 17, ал. 8 и чл. 30”.
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “от 5000 до 50 000 лв.” се заменят с “от 1000 до 
10 000 лв”.
2. В ал. 2 думите "от 10 000 до 100 000 лв." се заменят с "от 5000 до 
15 000 лв."
§ 30. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 след думата "въздействия" се добавя “(почистване, сушене, охлаждане, обгазяване)".
3. Точки 4 и 5 се изменят така:
“4. “Партида зърно” е определено количество зърно с еднородни показатели, позволяващо да бъде определено качеството му.
5. "Проверка на съответствието" са материални и правни действия, извършени от оправомощени лица с цел проверка дали обявеното и означеното качество отговаря на действителното качество на партидата."
4. В т. 6 думите “Акредитация на изпитвателна” се заменят с “Акредитирана”, след думата “официално” се добавя “признаване”, а думите “компетентността на” се заличават. 
5. Създават се т. 8, 9, 10, 11 и 12:
“8. “Бонификация” е корекция на количеството зърно в повече.
9. ”Рефакция” е корекция на количеството зърно в по-малко.
10. “Сертификат за съответствие” е документ, удостоверяващ, че даден продукт, процес или услуга съответства на определен стандарт или нормативен акт.
11. “Държавна интервенция на зърно” е изкупуването от държавен фонд на зърно с определени качествени показатели, произведено в страната, по интервенционни цени в определен период от време.
12. ”Протокол от изпитване” е документ, който представя резултатите от едно изпитване, както и друга информация, отнасяща се до изпитването.”
§ 31. Създава се приложение към чл. 11, ал. 2:

“Приложение
към чл. 11, ал. 2
Публичният склад за съхранение на зърно или зърнохранилището трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Вместимостите за съхранение на зърно да са здрави, механично почистени, проветриви, без специфичен мирис, дезинфекцирани, дезинсектицирани и дератизирани.
2. Вместимостите за съхранение на зърно да са оборудвани със съоръжения и апаратура за измерване на температурата и съдържанието на влага в зърното.
3. Да е оборудван с подходящи измерващи устройства (кантари), които се поддържат в пълна изправност и са метрологично заверени.  Устройствата да са инсталирани така, че цялото зърно да се претегля при приемане и напускане.
4. Отделенията на вместимостите за съхранение да са номерирани така, че ясно да се виждат пространството и клетката, за която се отнася номерът.
5. Публичният склад за зърно да разполага с оборудвана лаборатория за окачествяване на зърното.
6. Зърнохранилище с капацитет над 3000 т да разполага с оборудвана лаборатория за окачествяване на зърното.
7. Да разполага с технологична инструкция за съхранение на зърното.”


Преходни и заключителни разпоредби

§ 32. Националната служба по зърното и фуражите служебно регистрира зърнохранилищата, които притежават лицензия, валидна към датата на влизане в сила на закона, без заплащане на такси.
§ 33. Навсякъде думите “Национална служба по зърното” и “Националната служба по зърното” се заменят съответно с “Национална служба по зърното и фуражите” и “Националната служба по зърното и фуражите”. 
§ 34. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
“(1) Националната служба по зърното и фуражите:
1. контролира производителите и търговците на фуражи;
2. контролира обращението на фуражните суровини;
3. контролира влагането на определени добавки във фуражите;
4. контролира търговията с комбинирани фуражи;
5. контролира съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение.”
2. В чл. 10 се правят следните допълнения: 
а) в ал. 1 след думата “горите” се добавя “в едномесечен срок от започването на дейността”;
б) създава се ал. 7:
“(7) При регистрацията по ал. 1 и одобрението по ал. 2 Националната служба по зърното и фуражите събира такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.”
3. Създава се чл.15а:
“Чл. 15а. Националната служба по зърното и фуражите извършва контрол за съответствие  на декларираните показатели на храните за животни, окачествяване на фуражи, които се разпространяват, по искане на страните по договора и издава сертификати за качество. Сертификатите се издават въз основа на протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.”
4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите “вписано в регистрите по реда на чл. 10, ал. 1 и 2” се заличават, а след цифрата “9” се поставя запетая и се добавя “10”;
б) в ал. 2 съюзът “и” се заменя с “и/или”.
5. в чл. 17, ал. 1 се правят следните допълнения:
а) а ал. 1 след думата “чл.” се добавя “8”;
б) в т. 1 в началото се добавя “забрана за предлагане на пазара”.
6. В чл. 18, ал. 2 думите “от 3000 до 5000 лв.” се заменят с “от 1000 до 3000 лв.”, а думите “от 5000 до 10 000 лв.” се заменят с “от 3000 до 5000 лв.”. 
7. Навсякъде в закона думите “Националната служба по зърното” и “Главната дирекция за контрол на фуражите”  се заменят с “Националната служба по зърното и фуражите”.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ………………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за съхранение и търговия със зърно




Приетият през 1998 г. Закон за съхранение и търговия със зърно създаде система за лицензиране на публични складове за зърно и издаване на складови записи за влог на зърно. Законът даде правна уредба на контрола върху публичните складове за зърно, търговците на зърно и качеството на зърното. Като цяло създадената със закона система за съхранение и търговия със зърнена продукция даде добри резултати. Повиши се доверието на производителите на зърно към лицензираните публични складове и зърнохранилищата, активизира се безналичната търговия със зърно чрез издаваните складови записи, увеличиха се възможностите на производителите на зърно за получаване на кредити срещу залог на вложено зърно. Установен беше и по-стриктен контрол върху лицата, търгуващи със зърно.
Наред с добрите резултати при прилагането на закона се установиха и редица проблеми и празноти, които налагат неговото усъвършенстване. Развитието на системата за съхранение на зърно и нормализирането на зърнения пазар изискват нови законодателни решения, които да открият възможности за по-нататъшното им изграждане. Ускоряването на процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз налага съобразяване на законодателната рамка с изискванията на Общата организация на пазара на зърно в Общността.
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за съхранение и търговия със зърно са обусловени от следните по-важни причини:
- Със закона беше създадена Национална служба по зърното, но нейната компетентност не е определена точно и пълно. Със Закона за фуражите на службата бяха възложени и други правомощия. Това налага промяна на наименованието и точно дефиниране на компетентността на Националната служба по зърното и фуражите.
- Законът не урежда финансирането на Националната служба по зърното. Липсата на достатъчен финансов ресурс се отразява неблагоприятно върху изпълнението на контролните функции на службата. Това особено се отнася за контрола върху фуражите, който трябва да се извършва съгласно въведените в нашето законодателство директиви на Европейския съюз.
- Законът въвежда лицензионен режим за дейността на публичните складове за зърно и зърнохранилищата. По отношение на публичните складове запазването на този режим е оправдано, тъй като те издават складови записи, които са ценни книги и са средство както за безналична продажба, така и за залагане на зърното в полза на финансови институции. С цел намаляване броя на лицензионните режими е удачно лицензионният режим за дейността на зърнохранилищата да бъде заменен с регистрационен.
- Желателна е промяна на системата за регистриране на търговците на зърно. Малка част от лицата, които са регистрирани, реално извършват търговски сделки със зърно. Чрез въвеждане на ежегодно подновяване регистрацията на търговците на зърно ще се получи точна информация за участниците на зърнения пазар.
- От промени се нуждае правната уредба на контрола, упражняван от Националната служба по зърното. Нужно е разширяване на неговия обхват, за да обхване цялото търгувано зърно и фуражите. Контролът върху качеството на зърното трябва да се регламентира според правилата на пазарното стопанство.
- Нормите на закона трябва да бъдат синхронизирани с нормите на Закона за фуражите. Необходимо е подобряване на правната редакция на някои текстове.
С изменението и допълнението на Закона за съхранение и търговия със зърно ще бъдат постигнати следните цели:
1. Подобряване на контролната дейност на Националната служба по зърното и фуражите.
2. Повишаване на надеждността и подобряване дейността на лицензираните публични складове за зърно.
3. Облекчаване дейността на зърнохранилищата.
4. Усъвършенстване на контрола върху издадените складови записи, търговците на зърно и качеството на зърното и фуражите.
С предлаганите изменения и допълнения на глава втора от закона е очертана компетентността на Националната служба по зърното и фуражите и са определени източниците на средства за нейната дейност. 
В глава четвърта лицензионният режим за дейността на зърнохранилищата е заменен с регистрационен и се коригира определението за публичен склад. Усъвършенствана е уредбата на гаранциите за финансова стабилност на складовете. 
В глава пета е уреден контролът на количеството издадени складови записи и са направени редакционни подобрения. 
В глава шеста е въведен срок за регистрация на търговците на зърно. 
В глава седма са направени изменения, с които по-точно и пълно е очертан обхватът и съдържанието на контрола върху публичните складове за зърно и търговците на зърно. Посочени са задълженията на проверяваните субекти. По нов начин са регламентирани контролът върху качеството на зърното и арбитражният контрол. Предвиден е контрол за съответствие на зърнените продукти и фуражите. 
В глава осма административнонаказателните разпоредби са съгласувани с новите текстове, а глобите са актуализирани. В Допълнителната разпоредба са дадени определения на новите термини, употребени в закона.
Прилагането на закона след неговото изменение и допълнение ще създаде предпоставки за подобряване на условията за съхранение и развитие на пазара на зърно. Промяната в режима на публичните складове за зърно ще доведе до повишаване качеството на тяхната дейност. Въвеждането на регистрационен режим за зърнохранилищата ще опрости тяхната дейност и ще увеличи броя им. Повишаването на приходите на Националната служба по зърното и фуражите е условие за изграждане на нейния административен капацитет в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Новите контролни правомощия на службата ще създадат завършена система за контрол на субектите, съхраняващи и търгуващи със зърно. Предвидени са функции на Националната служба по зърното и фуражите при бъдеща интервенция на пазара на зърно по схемите, прилагани в Европейския съюз.
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