
Проект
ЗАКОН ЗА РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. производството на розов цвят от казанлъшка маслодайна роза и бяла маслодайна роза;
2.	търговията на розов цвят и продуктите, получени от
преработката му - розово масло, розов конкрет, абсолю, розова вода;
3.	условията за насърчаване на розопроизводството и на
научните изследвания в тази област.
Чл. 2. Законът има за цел да създаде благоприятни условия за възстановяване и развитие на розопроизводството чрез регулирането на процеса на производството и търговията с розов цвят и с продукти, получени при преработката на розов цвят.
Глава втора
ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И НА РОЗОВ ЦВЯТ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА
Чл. 3. Производството на розов посадъчен материал се извършва при условията и по реда на Закона за посевния и посадъчния материал.
Чл. 4. (1) Производител на посадъчен материал и на розов цвят от маслодайна роза може да бъде физическо или юридическо лице, регистрирано като земеделски производител при условията и по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители .
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(2) За извършване на дейността по ал. 1 производителят ползва задължително услугите на консултант по селскостопанска дейност, освен ако сам не притежава нужната квалификация.
(3) Консултант по селскостопанска дейност е лице с висше
агрономическо образование и с познания и опит, придобити чрез
посещения в курсове за обучение или усвоени в практиката в
производството на розов цвят.
Чл. 5. (1) Разрешени за отглеждане за производство на българско розово масло са казанлъшката маслодайна роза, принадлежаща към вида Rosa damascene Mill.f. trigintipetata Dieck и бяла маслодайна роза, принадлежаща към вида Rosa alba L.
(2) Отглеждането на други видове и хибриди маслодайна роза и получаване на други типове розово масло се регламентира с наредба на министъра на земеделието и горите.
Чл. 6. Министърът на земеделието и горите издава заповед, в която определя регионите в страната, в които може да се отглежда маслодайна роза.
Чл. 7. (1) Производителите отглеждат розов цвят от казанлъшка маслодайна роза и от бяла маслодайна роза в съответствие с добрата производствена практика, изготвена от Института по розата и етеричномаслените култури и утвърдена от Министъра на земеделието и горите.
(2) Условията за биологично производство на продукти от розов цвят се уреждат с Наредба № 22 за биологично производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях.
Чл. 8. (1) Институтът по розата и етеричномаслени култури (ИРЕМК) изготвя технологични инструкции за производство на посадъчен материал от маслодайна роза и за отглеждане на насаждения.
(2) Инструкцията по ал. 1 се утвърждава от министъра на земеделието и горите.
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 (3) Указанията по прилагане на инструкцията по ал. 2 дават областните служби за съвети в земеделието към Националната служба за съвети в земеделието.
Чл. 9. Контролът на производството на посадъчен материал и розов цвят от маслодайна роза се осъществява от Инспектората на Министерството на земеделието и горите.
Чл. 10. Окачествяването и приемането на розовия цвят при бране се извършва в присъствието на розопроизводителя и розопреработвателя.


Глава трета
ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ
Чл. 11. Розовите ароматични продукти са: масло, абсолю, конкрет, розова вода и продукти получени от вторична преработка на розов цвят.

Чл. 12. Производството на продукти от маслодайна роза се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци и от розопроизводители.
Чл. 13. (1) Произведеното количество розово масло се анализира в акредитирани лаборатории.
(2) Производителят предоставя на лабораторията
представителна мостра от произведеното розово масло.
(3) Анализът се извършва в срок до 10 календарни дни от предоставяне на мострата и се издава анализно свидетелство.

Чл. 14. (1) Собственикът на анализираното розово масло може да остави част от него или цялото количество за хамуриране в акредитирана лаборатория.
(2) Хамурираното и окачествено розово масло получава сертификат за качество със защитено наименование за произход "Българско розово масло".
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(3)	Окачественото, но нехамурирано розово масло
носи индивидуален фирмен знак и получава сертификат за качество
'"Розово масло".
(4)	Розовото масло за износ, както и продуктите от
вторична преработка на розов цвят задължително се придружават от
сертификат за качество "Българско розово масло" или "Розово
масло".
Глава четвърта
ТЪРГОВИЯ С РОЗОВ ЦВЯТ И С ПРОДУТИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА
Чл. 15. При износ търговците на розови продукти прилагат към всяка партида сертификат за качество и анализно свидетелство, издадени от акредитирана лаборатория.
Чл. 16. (1) Националната камара по етерични масла, парфюмерия и козметика (НККЕМПК) определя ежегодно до 30 април минимална изкупна (защитна) цена на розов цвят за текущата година.
(2) Минималната изкупна цена по ал. 1 се публикува в Бюлетина на НКЕМПК.

Чл. 17. Забранява се износът на посадъчен материал от казанлъшка маслодайна роза и от бяла маслодайна роза.
Глава пета	
НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 18. (1) Научното обслужване на розопроизводителите се осъществява от института по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) .
(2) Институтът по розата и етеричномаслените култури е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията,
5

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.
(3) ИРЕМК извършва:
1.	култивирането, селекцията и растителната защита на
насажденията от маслодайна роза;
   2.	поддръжката на сортовете и производството на посадъчен
материал;
3.разработването на технология за култивиране;
4. сертификацията на посевния и посадъчен материал от маслодайна роза;
5.експериментирането с хибридни видове маслодайна роза за селекция и с научни цели;
6. преработката на розов цвят;
7. разработката на правилата за добра производствена практика при производството на розов цвят от казанлъшка маслодайна и от бяла маслодайна роза, които се утвърждават от министъра на земеделието и горите.
Чл. 19. (1) Научното обслужване на розопреработвателите се осъществява от акредитирани лаборатории .
(2) Качеството на продукцията се следи от лабораториите по ал. 1.

Глава шеста
БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 20.(1) Производителите на розов цвят, розопреработвателите и търговците на продуктите по чл. 11 могат да се сдружават на професионален принцип.
(2)Професионалните сдружения по ал. 1 са юридически лица,'които се регистрират при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 21.(1) Браншова организация на розопроизводителите, розопреработвателите и търговците на национално равнище е
Националната камара по етерични масла, парфюмерия и козметика
(НКЕМПК), която обединява сдруженията по чл. 20.
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(2) Членове на НКЕМПК са сдруженията по чл. 20, които обединяват повече от половината от общия брой на регистрираните розопроизводители, съответно розопреработватели или търговци.
(3) НЕМПК е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на този закон.
(4) НКЕМПК има за цел подпомагане и защита на
общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода,
качеството и автентичността на произвежданите  и търгуваните
продукти и развитие на отрасъла на розопроизводството.
(5) НКЕМПК има следните функции:
1.	изготвя национална програма за развитие на
розопроизводството, която се утвърждава от министъра на
земеделието и горите;
2.	организира изпълнението на програмата;
3.	изготвя годишен доклад за състоянието на
розопроизводството и го представя на министъра на земеделието и
горите;
4.	изготвя становища и участва в разработка на проекти на
нормативни актове;
5.	предлага на министъра на земеделието и горите начини за
разпределяне на средства на ДФ "Земеделие" за развитие и подпомагане на розопроизводството.
6.	създава и поддържа национален информационен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и търговците в бранша.
Чл. 22.(1) За вписване в регистъра по чл.  21, ал.  5, т. 6 ежегодно до 31 юли розопроизводителите, розопреработвателите и търговците представят следните документи.
1 .съдебно решение за регистрация като търговец;
2.	удостоверение за актуално състояние;
3.	документ за данъчна регистрация;
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4. документ за регистрация като земеделски производител - за розопроизводителите;
5.документи, удостоверяващи промяната по т. 1,2, 3 или 4.
(2) В срока по ал. 1 розопреработвателите декларират получените и съхраняваните от тях количества на продукти от розов цвят.
Глава седма
НАСЪРЧАВАНЕ НА РОЗОПРОИЗВОДСТВОТО
Чл. 23.(1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите приема дългосрочна Национална програма за развитие и насърчаване на розопроизводството.
(2) Министърът на земеделието и горите по предложение на НКЕМПК ежегодно приема годишна програма по следните дейности:
1.	осигуряване на посадъчен материал;
2.	създаване и отглеждане до цветоотдаване на нови
насаждения и подмладяване на съществуващите;
3.	закупуване на техника за агротехнически мероприятия;
4.	създаване на семейни розови градини (розови насаждения
до 10 декара);
5.	целеви и комплексни проекти за развитие на отрасъла.
(3) Средствата за изпълнение на програмата по ал. 2 се осигуряват чрез Държавен фонд "Земеделие" и се набират от:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. други целеви постъпления;
3. средства, отпуснати от предприсъединителни програми на Европейския съюз.
(4) НКЕМПК подпомага министъра на земеделието и горите при осъществяването и контрола на програмата по ал. 2.
Чл. 24. (1) За насърчаване на розопроизводството по предложение на НКЕМПК министърът на земеделието и горите - за земите от държавния поземлен фонд и общинският съвет - за земите
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от общинския поземлен фонд предоставят с преференция земи за розопроизводството.
(2) Срокът за предоставяне на земи по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 15 години.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.



МОТИВИ
Законопроектът за розопроизводството има за цел да създаде
благоприятни условия за възстановяване и развитие на розопроизводството като регулира процесите на производство, търговия и преработка на розов цвят и продуктите от него. До момента в страната няма създадена нормативна уредба, която да стимулира отрасъла и да позволи развитието на розопроизводството на базата на свободната и лоялна конкуренция.
Законопроектът съдържа систематически седем глави. Глава първа "Общи положения" урежда предмета и целта на закона като дефинира трите основни сфери на обществени отношения, които се регулират-производството на розов цвят, търговията на розов цвят и условията за насърчаване на розопроизводството.
Глава втора съдържа норми относно производителите на розов цвят като въвежда за пръв път легална дефиниция на понятието "консултант по селскостопанска дейност" и задължава производителя да. ползва услугите на такъв тип професионалист в сферата на розопроизводството. Уреден е въпросът за контрола над производството, както и органите които ще го извършват в съответствие с добрата производствена практика чрез инструкции и наредби, издадени от тях.
Глава трета урежда процесът на преработката на розов цвят и продуктите от него като предвижда процедура на сертификация на качеството на продуктите, която ще се прави в акредитирани лаборатории. Предвижда се те да издават сертификати за качество "Българско розово маели" и "Розово масло".
Глава четвърта съдържа разпоредби относно търговията с розов цвят и с продукти от преработката на маслодайната роза. Предвижда се ежегодно браншовата организация - Националната камара по етерични масла, парфюмерия и козметика да определя ежегодно минимална изкупна цена на розовия цвят.
Глава пета регламентира научното обслужване на розопроизводителите, което ще се осъществява от Института по розата и етеричномаслените култури, както и обслужването на розопреработвателите, което ще се осъществява от акредитирани лаборатории.
В глава шеста законопроектът регламентира браншовата организация на розопроизводителите, преработвателите и търговците - Национална камара по етерични масла, парфюмерия и козметика и сдружаването им на професионален принцип. Браншовата организация ще поддържа регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и търговците и ще изготвя национална програма за развитие на розопроизводството, която ще се утвърждава от министъра на земеделието и горите.
От най-голямо практическо значение са предвидените мерки в глава седма за насърчаване на производството. Министърът на земеделието и горите по предложение на браншовата организация ще приема годишна програма за мерки за осигуряване на посадъчен материал, създаване и отглеждане на нови насаждения, създаване на семейни розови градини и др. Средствата за изпълнение на програмата ще се осигуряват от Държавен фонд "Земеделие". Законопроектът предвижда и предоставянето на земи от държавния и общинския фонд с преференции за розопроизводство за срок от 15 години.
Законопроектът е синхронизиран с действащата нормативна уредба в Република България и запълва съществуваща празнота в регулирането на съответните обществени отношения в сферата на производството, преработката и търговията с розов цвят.
ВНОСИТЕЛИ:
Нонка Матова 


