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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ВХ. № 354-01-36 / 29.05.2003 г.					                  Проект!
ЗАКОН ЗА РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Този закон урежда условията и реда за производство на казанлъшка маслодайна роза и бяла маслодайна роза, преработката, търговията и контрола на продуктите получени от тях.
	/2/Законът има за цел да създаде условия за възстановяване, стимулиране и развитие на розопроизводството и повишаване качеството на продуктите получени от розов цвят.  
	 

Глава втора

НАЦИОНАЛНА КАМАРА ПО РОЗОПРОИЗВОДСТВО И РОЗОПРЕРАБОТВАНЕ

Чл.2. (1) Междупрофесионалната организация на производителите, преработвателите и търговците на маслодайна роза и продуктите от нея е Национална камара по розопроизводство и розопреработване /НКРР/.
		/2/ Национална камара по розопроизводство и розопреработване има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти и развитието на розопроизводството и розопреработването.
      /3/ Националната камара по розопроизводство и розопреработване е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

		Чл.3. Националната камара по розопроизводство и розопреработване:
			1.Участва в изготвянето на стратегията по чл. 1, ал. 3.
		2.Участва в изготвянето на  годишен доклад за състоянието на розопроизводството в страната и го представя на министъра на земеделието и горите.
           3.Участва в разработването на проекти и изготвя становища за нормативни актове, свързани с розопроизводството и розопреработването.
 
    Чл. 4. Членове на НКРР могат да бъдат:
1.Физически и юридически лица, които са собственици или арендатори на розови насаждения;
2.Упълномощени представители на сдружение от собственици и арендатори на розови насаждения;
3.Упълномощени представители на сдружение от преработватели на розов цвят.
 
Чл.5. (1) Общо събрание на НКРР се състои от членовете по чл. 4.
Чл. 6 Право на наименование “Национална камара по розопроизводство и розопреработване“ имат това юридическо лице, което обидинява производители и преработватели на розов цвят, които произвеждат и преработват повече от половината произведен розов цвят в национален мащаб за годината преди регистрацията по чл. 2, ал. 3.
Чл. 7. Производителите и преработвателите на розов цвят се регистрират като земеделски производители при условята и по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
 

Глава трета

ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 
И ЦВЯТ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА

 
Чл. 8. В България се отглежда казанлъшка маслодайна роза и бяла маслодайна роза.
Чл. 9. (1) Казанлъшката маслодайна роза и бялата маслодайна роза се отглеждат в райони подходящи за тяхното развитие.
(2) Министърът на земеделието и горите определя със заповед районите по ал.1.
Чл. 10. (1) Розопроизводителите отглеждат розата определена с чл. 12 в съответствие с добрата производствена практика, изготвена от Института по розата и етеричномаслените култури гр. Казанлък и одобрена от Министъра на земеделието и горите. 
(2) Условията за биологично производство на продукти от маслодайна роза се уреждат с Наредба № 22 за биологично производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях.


Глава четвърта

ПРОДУКТИ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА

Чл. 11. Розовите ароматични продукти са: масло, абсолю, конкрет,  вода и продукти,  получени от вторична преработка на розов цвят, на розите определени с чл. 12. 
Чл.12. (1) Ароматичните продукти по чл. 11 се анализират в акредитирани лаборатории.
(2) Производителят задължително предоставя на лабораторията представителна мостра от произведеното количество розов продукт.
(2)	Акредитираната лаборатория издава протокол за извършен анализ.
/5/ Условията и реда за вземане на проби и анализиране на розовите ароматични продукти се определат на наредба на Министерския съвет.
Чл. 13. (1) Държавната лаборатория “Българска роза” гр. София и Институтът по розата и етеричномаслените култури гр. Казанлък издават сертификати на розово масло със защитено наименование за произход "Българско розово масло" за специфичния характер на продукта.
(2) Държавна агенция по стандартизация и метрология осъществява контрол върху дейността на Държавната лаборатория “Българска роза” гр. София и Институтът по розата и етеричномаслените култури гр. Казанлък.
Чл. 14. Нехамурирано българско розово масло може да бъде обект на търговия извън България в размер не повече от 15 на сто от общо произведеното в страната за съответната година.
Чл. 15. Търговците на розови ароматични продукти прилагат към всяка партида за експорт Протокол за анализ или Сертификат за качество на розово масло със защитено наименование за произход "Българско розово масло".  

Глава пета
НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.16. (1) Изследователската и приложна дейност се подпомага чрез бюджета чрез Министерството на земеделието и горите, което финансира разработки на научна тематика, необходима за развитието на розопроизводството.
(2) Научно-приложната и развойна дейност в областта на розопроизводството се извършва от Института по розата и етеричномаслените култури гр. Казанлък.
Чл. 17. (1) Институтът по розата и етеричномаслените култури гр. Казанлък  ръководи култивирането, селекцията и растителната защита на маслодайната роза, като организира:
1. селекция, интродукция, сортоподдържане;
	производство на посадъчен материал;

     3. разработване на технологии за култивиране;
 поддържане на колекция от видове маслодайни рози;
разработва и усъвършенства технология по преработка и добив на розово масло;
участва в разработването на проекти за нормативни актове, свързани с розопроизводството;
изготвя и прадставя за одобрение от министъра на земеделието и горите правила за добра производствена практика при производството на цвят от казанлъшка и бяла маслодайни рози  и розови ароматични продукти
(2) Отглежда други видове и хибриди маслодайни рози с експериментални цели, за научни изследвания и провеждане на селекционна дейност.

Глава шеста

СТИМУЛИРАНЕ НА РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО

	Чл. 18. /1 /Министърът на земеделието и горите внася за утвърждаване от Министерския съвет национална стратегия за развитие на розопроизводството. 
/2/ Необходимите средства за изпълнение на стратегията по ал. 1 се осигуряват от Държавен фонд “Земеделие”, въз основа на годишния аграрен доклад по чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 
	Чл. 19. Лицата, кандидатстващи за финансиране по чл. 20 трябва да отговарят на изискванията по чл. 12  и чл. 13 ал. 1 или ал. 2, както и да са регистрирани по реда на чл. 7.  
	Чл. 20. Министърът на земеделието и горите — за земите от държавния поземлен фонд и съответният общинския съвет - за земите от общинския поземлен фонд, предоставят под аренда с предимство при равни други условия земеделски земи, за срок не по-кратък от 15 години за стимулиране развитието на розопроизводството. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
"Маслодайна роза" са няколко ботанически вида, основен от който е Казанлъшката маслодайна роза.
“Казанлъшката маслодайна роза” принадлежи към вида Rosa damascena Mill f. Trigintipetala Diesk
“Бяла маслодайна роза” принадлежи към вида Rosa alba L.
"Розов цвят" е полуразцъфнал до пълно разцъфнал цвят на маслодайната роза.
"Продукти от преработката на розов цвят" са : розово масло, розово абсолю, розов конкрет, розова вода и други продукти, получени от вторична преработка на розов цвят.
4.	"Розово масло" е продукт получен при преработка на розов цвят чрез водна или водно-парна дестилация.
"Розов конкрет" е продукт получен чрез екстракция на розов цвят с органични разтворители.
"Розово абсолю" се получава чрез преработка на розов конкрет с етилов алкохол.
"Розова вода" е продукт получен при дестилация на розов цвят и е с ниско съдържание на етерично масло.
"Продукти от вторична преработка на розов цвят" са продуктите, получени при микронна трансформация на терпенови гликозиди.
"Семейна розова градина" е насаждение от казанлъшка маслодайна роза, което е собственост или взето под аренда от едно семейство и е с обща площ до 10 дка.
“Добра производствена практика” е спазване  технологията за отглеждане на маслодайната роза, разработена в Института по розата и етеричномаслените култури и одобрена от министъра на земеделието и горите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на земеделието и горите.




 						МОТИВИ


	Българската маслодайна роза и българското розово масло са символи, свързани с националната ни идентичност. Българското розово масло е продукт, който е създавал първите ни търговски контакти със света. Днес все още има държави, където България е позната като родина на прочутата  “Essence de Rose”. Това се дължи на уникалността на българското розово масло, уникалност – плод на неповторимите климатични условия на Розовата долина, на традициите и трудолюбието на хората, които отглеждат маслодайната роза.
	Законопроектът е съобразен със сегашното състояние на розопроизводството и розопреработката в страната и отговаря на назрялата обществена потребност за възстановяване на добрите традиции и ред в тази област. Тези традиции са наследени от дедите ни и са регламентирани още през 1922 г. със Закона за подпомагане на розопроизводството и Наредбата-закон за уреждане на производството и продажбата на розово масло, приет през 1937 г.
	Със законопроекта се цели да се създадат условия за възстановяване и развитие на розопроизводството и за съхраняване качеството на продуктите, получени от розов цвят.
	С приемането на законопроекта и със заложените в него стимули за розопроизводителите се очаква да се повишат площите засадени с казанлъшка и бяла маслодайни рози, да се повиши качеството на произвеждания розов цвят и продукти от него и да се възстановят добрите позиции българското розово масло на международния пазар. 
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