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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

(Обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., 
бр. 61 и 73 от 2010 г. и бр. 8 и 19 от 2011 г.)


§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „за производство на аквакултури” се заличават.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:
	В т. 1 след думите „Черно море” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.
	В т. 2 след думите „се ползват” се добавя „крайдунавските и крайморските езера и блата”.
	Точка 3 се изменя така:

„3. обектите по ал. 1, т. 2 и 3 се ползват за аквакултури; същите обекти могат да се ползват и за любителски риболов при условия и по ред, определени от регистрираните по чл. 25 лица.”
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Индивидуалните и общите административни актове, издавани от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури във връзка с  прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г., могат да бъдат оспорени по административен ред пред министъра на земеделието и храните като непосредствено по-горестоящ компетентен административен орган.”


2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция „Морска администрация” осъществяват съвместна дейност по регистрацията и контрола на риболовните кораби. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води регистър на риболовните кораби.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява при необходимост съвместна дейност с Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП) за контрол на риболовните кораби, риболова и рибностопанските дейности в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, пристанищата, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав, другите гранични реки и водоеми.”
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Към министъра на земеделието и храните като консултативен орган се създава Научно-технически съвет по рибарство и аквакултури (НТСРА).
(2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на НТСРА, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, научни организации в областта на рибарството и аквакултурите, организациите по чл. 10, признати за представителни, и националното риболовно сдружение по чл. 11, ал. 3.
(3) Научно-техническият съвет по рибарство и аквакултури обсъжда и дава становища по програми, документи и въпроси, свързани с отрасъла, поставени за разглеждане от министъра на земеделието и храните.
(4) Министърът на земеделието и храните издава правилник за устройството и дейността на НТСРА.”


§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. При извършване на риболов във водните обекти - държавна или общинска собственост, лицето, което притежава билет за любителски риболов или е придобило право за извършване на стопански риболов за съответната календарна година, става собственик на рибите и другите водни организми:
1. при любителски риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов;
2. при стопански риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов и се съхраняват във водата, на риболовен кораб, на друго транспортно средство или на брега, в хладилни или други специализирани съоръжения, съдове или помещения.”
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения:
	В ал. 1 думите „само за стопански риболов”се заличават.
	В ал. 2 думите „или само за стопански” се заличават.
	В ал. 4 думите „стопански и” се заличават.

§ 7. В чл. 15а се правят следните изменения:
	В ал. 1 след думите „сдруженията по чл. 11” се поставя запетая и се добавя „ал. 1”, а думите „реките, старите речни корита и” се заличават.

2.  Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 15б  ал. 1 се отменя.
§ 9. В чл. 15в се създава ал. 3:
„(3) При доказана необходимост в подходящи водни участъци се определят аварийни зони, които да служат за преместване на съоръженията за аквакултури в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до рязко понижаване на нивото в язовирното езеро. Площта на аварийната зона трябва да съответства на определената производствена площ за съответния воден обект.”
§ 10. В чл. 15г  ал. 2 се изменя така:
„(2) Със заповедта по ал. 1 се определят параметрите на съответните зони, включително размера на производствените зони и зоните, необходими за промяна на местоположението на техническите съоръжения през определен период по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите и регионална инспекция на околната среда и водите.”
§ 11.  В чл. 16, ал. 1 се създават т. 9 и 10:
„9. лицата по чл. 14, ал. 1;
10. констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления, издавани от оправомощените служители на ИАРА.”
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
	Алинея 1 се изменя така:

„(1) Стопански риболов  във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.”
	Алинея 2 се отменя.
	В ал. 3 думите „в обекти - държавна собственост” и запетаята след тях се заличават.
	В ал. 4 думите „в обекти - държавна собственост” и запетаята след тях се заличават, а накрая се добавя „и/или специално разрешително”.
	Алинеи 6, 7 и 8 се изменят така:

„(6) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море, река Дунав и водите на Европейския съюз се издава за кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби. За риболовни кораби с дължина над 12 м разрешително за стопански риболов се издава след монтиране на устройство за сателитно наблюдение.
(7) Вписването в регистъра на риболовните кораби, издаването на разрешително за стопански риболов, специално разрешително и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се извършва при спазване изискванията на европейското законодателство и/или резолюциите на Генералната комисия за риболов в Средиземно море (ГКРСМ) с изключение на корабите, извършващи стопански риболов в река Дунав.
(8) Условията и редът за управление на риболовния флот се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”
	Алинея 9 се отменя.
	В ал. 10 думите „се издава на лице, определено” се заменят със „се издава на юридическо лице или едноличен търговец, определени”.

8.  Създават се ал. 11 - 13:
„(11) Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който е:
1. включен в Списъка на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба;
2. има валидно безсрочно разрешително за стопански риболов;
3. има платена такса за издаване на специално разрешително съгласно Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите.
(12) Списъкът по ал. 11, т. 1 се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните.
(13) Проверки на мощността, бруто тонажа на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения се извършват съгласно петгодишен план, одобрен от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
§ 13. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и  2 се отменят.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително за улов на определен вид риба и за получаване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.”
§ 14.  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) създава се т. 6:
„6. декларация, че риболовният кораб, за който се иска издаването на разрешително, е регистриран по Закона за храните.”
2. Алинеи 2 - 5 се отменят.
§ 15.  В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В разрешителното за стопански риболов с риболовен кораб се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния кораб:
а) име на риболовния кораб;
б) държава на знамето;
в) външна маркировка;
г) повиквателен сигнал (МРС);
3. име/наименование и адрес/седалище на собственика на риболовния кораб;
4. технически данни за риболовния кораб:
а) мощност на двигателя;
б) тонаж;
в) обща дължина;
г) широчина;
д) височина на борда;
5. риболовни уреди  – основни и допълнителни;
6. дата на издаване;
7. пристанище на регистрацията.”
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:
1. за риболовен кораб, който не е вписан в регистъра на риболовните кораби;
2. на лице, което не е изпълнило в срок указанията за отстраняване на непълноти и/или неточности в представените документи;
3. при липса на регистрация по Закона за храните на риболовния кораб;
4. при неспазване на чл. 17, ал. 7.”
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Внесената такса за регистрация не се възстановява.”
§ 16. В чл. 18б  ал. 2 се изменя така:
„(2) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното:
1. за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 - в 7-дневен срок от настъпването й;
2. при временно прекратяване на риболовна дейност с плавателния съд за повече от един месец - най-късно в 14-дневен срок от началото на събитието;
3. когато корабът по т. 2 започва да извършва риболовна дейност.”
§ 17. Член 18в се изменя така:
„Чл. 18в. (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешителното за стопански риболов:
1. по искане на титуляря на разрешителното;
2. при смяна или смърт на собственик на риболовния кораб;
3. при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;
4. при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;
5. в предвидените от пряко приложимите нормативни актове на Европейската общност случаи;
6. при неспазване на чл. 17, ал. 7;
7. при достигане или надвишаване на определения брой наказателни точки съгласно наредбата по чл. 18д, ал. 3.”
(2) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед отнема разрешителното за стопански риболов за срок до една година от установяване на нарушението, когато лицето, което притежава разрешително за стопански риболов:


1. не спазва условията на издаденото удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, специално разрешително за улов на квотиран вид риба и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21;
2. лови риба и други водни организми в периода на забраната по 
чл. 32, ал. 1 и чл. 30, ал. 2, т. 1;
3. лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;
4. лови морски бозайници в нарушение на чл. 43;
5. не спазва изискването на чл. 18б, ал. 2;
6. извършва стопански риболов, без да е придобило право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(3) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява със заповед действието на разрешително за извършване на стопански риболов, издадено за риболовни кораби, които не са извършвали риболовна дейност (при липса на удостоверение по чл. 18е, при неспазване на чл. 20 или при деклариран нулев улов) в две поредни години.
(5) Риболовните кораби по ал. 4 подлежат на служебно отписване от Регистъра на риболовните кораби. Освободеният капацитет остава в полза на държавата.
(6) Алинеи 4 и 5 не се прилагат в случаите на неизвършване на риболовна дейност поради ремонт на риболовния кораб повече от една година.”
§ 18. В чл. 18г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 след думата „разрешителното” се добавя „и удостоверението” и думата „съхранява” се заменя със „съхраняват”.
3. В ал. 4 думата „разрешителното” се заменя с „удостоверението”.

§ 19. Създава се нов чл. 18д:
„Чл. 18д. (1) При извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква „а” от Регламент (ЕО) № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов (OB, L 22, 26.1.2011 г.) на правилата на общата политика в областта на рибарството съгласно чл. 92 от Регламент 1224/2009 за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (OB, L 343, 22.12.2009 г.) се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярят на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб.
(2) Точките, получени по ал. 1, преминават към всеки бъдещ титуляр на разрешително за риболов на съответния кораб, когато корабът е продаден, прехвърлен или собствеността върху него бъде променена по друг начин след датата на нарушението.
(3) Начинът на прилагане на точковата система се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.”
§ 20. Досегашният чл. 18д става чл. 18е и в него се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в обекти - държавна собственост” и запетаята след тях се заличават.
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) В заявленията по ал. 2 се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират в срока по ал. 5.
(4) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен с тарифата за таксите по Закона за рибарството и аквакултурите.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него длъжностно лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 издава удостоверението или отказва издаването му с мотивирана заповед. В случаите, в които се прилагат правилата на Регламент 1967/2006 относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за кораби над 15 м (ОВ, 30.12.2006 г.), срокът е 30-дневен.”


4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея накрая се добавя „или при неспазване на чл. 17, ал. 7”.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „в обекти - държавна собственост” и запетаята след тях се заличават.
6. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14.
(9) Всяко лице, притежаващо разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море, е длъжно да предостави в ИАРА до края на март обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, както и данни за броя на наетите лица на пълен и непълен работен ден и риболовната дейност съгласно Решение на Европейската комисия 93/2010 г. (ОВ, 16.02.2010 г.) за приемане на многогодишна програма на Общността за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” за периода 2011—2013 г.”
§ 21. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се води” се добавя „риболовен”.
2. Създава се ал. 8:
„(8) До 12 часа преди плануваното излизане на море за извършване на дейности, различни от стопански риболов, писмено се уведомява съответното териториално звено на ИАРА, като за целта не се води риболовен дневник.”
§ 22. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Лицата, придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми са длъжни да попълват риболовния дневник по образец съгласно наредбата по чл. 19, ал. 2 при всяко излизане на вода освен в случаите по чл. 19, ал. 8. Попълнената страница от риболовния дневник се предава на длъжностните лица в ИАРА в срок до 48 часа след акостирането на брега.”
§ 23. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми със специализиран уред за стопански риболов се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение.”
2. Досегашните ал. 4 - 6 стават съответно ал. 5 - 7.
§ 24. В чл. 21в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересовано юридическо лице или едноличен търговец, или негов представител, което разполага с технически възможности.”
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
„5. който има непогасени частни задължения към държавата по 
чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за Националната агенция за приходите”;
б) досегашните  т. 5 - 9 стават съответно т. 6 - 10.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват със следните документи:
1. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;
2. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето - едноличен търговец, или управител, или член на управителния орган на юридическото лице не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 7, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липсата на задължения за публични вземания по ал. 2, т. 4;
4. декларация за липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 6 и 7;
5. удостоверение за липса на частни държавни вземания.”
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За доказване квалификацията на лицата, които ще извършват стопански риболов, и техническите възможности на участниците в конкурса се представят следните документи:
1. свидетелства за правоспособност по чл. 14 на лицата, които ще извършват риболова;
2. описание на техническото оборудване, с което ще се извършва риболовът.”
§ 25. В чл. 21г се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „относно професионалния му опит” се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „актуална регистрация” се добавя „или ЕИК”, а след думата „участника” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
б) в т. 7 в началото се добавя „запечатан непрозрачен плик с”.
§ 26. В чл. 21д  ал. 3 се изменя така:
„(3) В състава на комисията се включват представители на ИАРА, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и МОСВ.”
§ 27. В чл. 21ж  ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията оценява критериите по ал. 1, т. 1 и 2 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критериите се умножава със следните коефициенти:
1. професионален опит и квалификация -  0,8;
2. технически възможности -  0,2.”
§ 28. В чл. 21к, т. 8 в началото се добавя „външна маркировка и име на”.
§ 29. В чл. 21л, ал. 2 думите „смърт на физическото лице, съответно при” се заличават.
§ 30. В чл. 22, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „заверена за съответната календарна година”.
§ 31. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „65 години за мъжете” се добавя „и лица от 
14 до 18-годишна възраст”.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.”
§ 32. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „или тройни” се заличават;
б) в  т. 2 думите „или тройни” се заличават, а думите „една въдица” се заменят с „2 броя въдици”;
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби с жива стръв.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) думите „могат да” се заличават, а думите  „8 бройки” се заменят с  „6 бройки”;
б) създава се изречение трето:
„В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.”
4. Досегашните ал. 3 - 5 стават съответно ал. 4 - 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.”
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея след думите „билет за любителски риболов” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 33. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА.”
2. В ал. 2 думите „в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения” се заличават.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Условията и редът за регистрация на производителите на носители на генетичен материал се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.”
§ 34. В чл. 25а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая се добавя „в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите”;
б) в т. 5 след думите „съдебната регистрация” се добавя „или ЕИК”, поставя се точка и запетая и текстът до края се заличава;
в) в т. 8 накрая се добавя „в съответствие с наредбата по чл. 25, 
ал. 5”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”
§ 35. В чл. 25б, ал. 4 се създава изречение второ:
„Внесената такса за регистрация не се възстановява.”
§ 36. В чл. 25в се създава ал. 3:
„(3) Регистрираните по чл. 25 лица следва да представят в ИАРА удостоверение за  регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в 30-дневен срок от въвеждането в експлоатация на обекта.”
§ 37. В чл. 25г  ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията на лице при следните условия:
1. по молба на лицето;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при преустановяване на дейността за повече от една година;
4. при отнемане на разрешителното по Закона за водите;
5. при изтичане срока на документа, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
6. при изтичане срока на съответното разрешително по Закона за водите;
7. при неспазване изискването на чл. 25в, ал. 2 и 3;
8. при липса на документите по чл. 25а, ал. 2, т. 1 и 2;
9. при непредставяне на данните по чл. 27, ал. 1, т. 1 в две поредни години;
10. при отнемане на удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от ЗВД.”
§ 38. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. да предоставят на ИАРА всяка година до края на януари данни за:
а) произведената и продадената от тях през предходната година риба и други водни организми по възраст, видове и количества;
б) броя на наетите лица на пълен и непълен работен ден – по пол, възраст и образование, съгласно Решение на Комисията 93/2010;”.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. да водят дневник на продажбите и при първа продажба да издават декларация за произход на продукти от аквакултури по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните;”.
3. В т. 7 накрая се добавя „в разрешителното за ползване на воден обект”.
4. Създава се т. 8:
„8. да регистрират кораби, използвани при аквакултурно производство във водите на Черно море по реда на наредбата по чл. 16, ал. 3,  най-късно един месец преди влизането в експлоатация на техническите съоръжения.”
§ 39. Член 28 се отменя.
§ 40. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „въз основа на становище от НТСРА” се заличават;
б) в т. 1 думите „стопански и/или” се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При настъпване на нетипични атмосферни условия и други обстоятелства, застрашаващи рибните ресурси и техните местообитания, изпълнителният директор на ИАРА налага временна забрана за извършване на риболов за дадения воден обект.”
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) В обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 се извършва разселването само на екземпляри от видове риби и други водни организми с доказан местен произход. Използването за тази цел на неместни видове се извършва при спазване на условията и реда, определени в Закона за биологичното разнообразие.”
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „по реда на ал. 1” се заличават.
§ 41. Член 31 се отменя.
§ 42. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите на прилов по време на забраната по чл. 32, ал. 1 уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.”
§ 43. В чл. 33, ал. 2 след думите „обектите по” се поставя запетая и думите „по чл. 3, ал. 1, т. 3” се заменят с „регистрирани по чл. 25”.
§ 44. В чл. 34, ал. 1 накрая се добавя „по методика на МОСВ.”
§ 45. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „за електроулов” се заменят със „за улов с електрически ток и лъчения”.
2. В ал. 4 думите „експерименти и” се заличават, а накрая се добавя „при условията и по реда на издаване на разрешителното за научноизследователски цели по чл. 40”.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Уредите по ал. 1, т. 3 могат да се използват за наблюдение на влиянието на инвазивните видове в Черно море, както и за мониторинг за проследяване последващото възстановяване на дънните съобщества при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.”
§ 46. В чл. 36, ал. 1 думите „и в язовирите, представляващи обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2” се заличават.
§ 47. В чл. 38  ал. 5 се изменя така:
„(5) При извършване на стопански риболов се допуска прилов, възлизащ на не повече от 5 на сто за всички видове, с изключение на есетрови и квотирани видове риби.”
§ 48. Член 40 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(2) Разрешение за улов на видовете риби по приложение № 4 от Закона за биологичното разнообразие се дава от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощен от него заместник-министър.
(3) За издаване на разрешителното по ал. 1 и 2 се подава писмено заявление от ръководител на научна организация, в което се посочват:
1. данни на лицето, което извършва изследването (трите имена, ЕГН, номер на личната карта, месторабота, длъжност);
2. описаниe на целите на изследването, като мотивирано се посочат основанията, поради които се иска издаване на разрешителното, с изключение на забраните по чл. 32, 33, чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 38, ал. 1;
3. сключен договор за изпълнението на научноизследователски проект и/или план за дейността на научната организация, заверен от ръководителя на научната организация, и/или други документи, удостоверяващи основанието по чл. 40, ал. 3, т. 2;
4. водните обекти или водосбори за извършване на изследването;
5. периодът за извършване на изследването;
6. видове и брой риба и други водни организми по семейства, необходими за целите на изследването, с изключение на видове от приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие;
7. вид, брой, характеристики и параметри на риболовните уреди и средства, с които се извършва изследването;
8. анализ на очакваното въздействие от използването на уреда, метода  или средството за улавяне или убиване върху другите видове риби и водни организми и предвидените мерки за тяхното опазване или намаляване на негативното въздействие върху тях.
(4) Когато за целите на изследването се използва кораб, в заявлението се посочват следните данни:
1. външна маркировка и име на кораба;
2. име на капитана.
(5) Разрешително се издава на лицe със завършена образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на хидробиологията, зоологията и екологията.
(6) Към заявлението по ал. 3 се прилага актуална снимка на лицето, документи съгласно ал. 3, т. 3 и документ, удостоверяващ обстоятелството по ал. 5.
(7) Разрешителното е със срок на валидност, не по-дълъг от края на календарната година.
(8) Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва.
(9) Разрешителното съдържа следните данни:
1. трите имена, ЕГН, номера на личната карта, местоработата и длъжността на лицето, което извършва изследването;
2. актуална снимка;
3. целта на изследването;
4. периода, за който важи разрешителното;
5. периода, за който може да се извършва улов;
6. водните обекти;
7. вида и броя на разрешената за задържане от улова риба и други водни организми за цялото изследване;
8. риболовните уреди и средства;
9. когато за целите на изследването се използва кораб, се вписват данни за кораба и капитана.
(10) Преди всеки улов притежателят на разрешителното е длъжен да уведоми писмено териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира водният обект или частта от акваторията от Черно море, в която се провежда изследването.
(11) След приключване на всеки улов в разрешителното се попълват видът, количеството, размерът и други данни за уловената риба и други водни организми, след което то се предоставя за заверка в съответното териториално звено на ИАРА.
(12) За попълване на музейни сбирки и колекции от риба и други водни организми се разрешава задържането на не повече от 5 екземпляра от вид.
(13) Уловените количества риба и други водни организми над разрешения брой за задържане се връщат обратно във водоема независимо от тяхното състояние.
(14) След изтичане периода на действие на издаденото разрешително то се връща в ИАРА.
(15) Изпълнителният директор на ИАРА отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за улов на риба с научноизследователски цели, когато:
1. подаденото заявление не отговаря на изискванията на чл. 40, 
ал. 3, 4 и 6.
2. лицето не е върнало в ИАРА разрешителното, издадено за  предходната година и/или предоставеното разрешително не е заверено от съответното ТЗ на ИАРА; 
3. с влязло в сила наказателно постановление е установено, че лицето, което е предложено за издаване на разрешително е извършило нарушение по ЗРА две години от датата на подаденото заявление.
(16) Заповедта по ал. 15 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(17) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води публичен регистър за издадените разрешителни за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.
(18) Забраните по чл. 32, 33, чл. 38, ал. 1 и чл. 42 не се отнасят за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.”
§ 49. В чл. 44в след думите „бентове и прагове” се добавя „и собствениците на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2”, а накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато  се налага аварийно изпускане”.
§ 50. В чл. 44г думата „водоем” се заменя „воден обект/участък”.
§ 51. В чл. 45  ал. 3 се отменя.
§ 52. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. Забранява се съхранението, пренасянето, превозването и монтирането върху риболовните кораби на уреди, средства, принадлежности и приспособления по чл. 35, ал. 1, свързани с извършване на стопански или любителски риболов.”
§ 53. В чл. 46, ал. 2 след думите „Закона за ветеринарномедицинската дейност” се добавя „и Закона за храните”.
§ 54. В чл. 46а се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 3 след думите „съдебната регистрация” се добавя „или ЕИК”, а думите „и копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, когато се регистрират юридически лица или еднолични търговци” се заличават.
2. В ал. 5 след думите „териториално звено на ИАРА” се добавя „в 30-дневен срок”.
§ 55. В чл. 46б  ал. 6 се изменя така:
„(6) Внесените такси за вписване в регистъра и издаване на удостоверение не се възстановяват.”
§ 56. В чл. 46в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „разрешително за стопански риболов” се добавя „и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми”.
2. Създават се ал. 3 - 5:
„(3) Регистрацията по чл. 46а, ал. 1 е безсрочна.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията на лице при следните условия:
1. по молба на лицето;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при преустановяване на дейността на центъра за повече от една година;
4. при отнемане на удостоверението за регистрация по Закона за храните.
(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 57. Член 46д се изменя така:
„Чл. 46д. (1) Първа продажба на продукти от риболов извън центровете по чл. 46, ал. 1 се извършва от регистрирани купувачи -  юридически лица и еднолични търговци, които подават заявление до съответното териториално звено на ИАРА.
(2) За вписване в регистъра на лицата по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(3) Към заявлението по ал. 1 се посочват и прилагат:
1. наименование на юридическото лице или на едноличния търговец и адрес;
2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или ЕИК;
3. документ за платена такса;
4. копие от удостоверението за регистрация по Закона за храните на обекта, в който се извършва първата продажба, и копие от удостоверението за регистрацията на транспортното средство.
(4) При промяна на данните по ал. 3 лицето по ал. 1 уведомява съответното териториално звено на ИАРА в 30-дневен срок за вписване на промените в регистъра.”
§ 58. В чл. 46е се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Внесените такси за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение не се възстановяват.”
2. Създават се ал. 7 - 9:
„(7) Регистрацията по чл. 46д е безсрочна.
(8) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията на лице при следните условия:
1. по молба на лицето;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при преустановяване дейността на центъра за повече от една година;
4. при отнемане на удостоверението за регистрация по Закона за храните.
(9) Заповедта по ал. 8 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 59. В чл. 46ж  ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато рибата или другите водни организми не се предлагат за продажба, а са предназначени за по-късно пускане на пазара или като суровина за преработка, преди разтоварването им собственикът или упълномощено от него лице съставя декларация за приемане.”
§ 60. В чл. 48а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „декларация за произход” се добавя „на продукти от аквакултури”.
2. В ал. 3 след думите „декларация за произход” се добавя „на продукти от аквакултури”.
§ 61. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. В заведенията за обществено хранене и в търговската мрежа се забранява доставянето, предлагането и продажбата на риба и други водни организми без копие от декларация за произход,  документ за първа продажба или търговски документ с вписан в него номер на декларация за произход и документ за първа продажба.”
§ 62. Член 49а се изменя така:
„Чл. 49а. Копие от декларацията за произход, документът за първа продажба, фактурата или търговският документ по чл. 49 се представят при проверка от контролните органи на ИАРА.”
§ 63. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „декларация за произход” се добавя „на продукти от аквакултури”.
2. В ал. 3 след думите „същите се придружават с” се добавя „декларация за произход”.
§ 64. Член 50а се изменя така:
„Чл. 50а. Ветеринарномедицинските свидетелства, удостоверяващи здравословното състояние на рибата и другите водни организми, се издават след изследване, направено от акредитирана лаборатория. Пробовземането на риба от различни партидни групи се осъществява под контрола на инспектор от ИАРА и ветеринарен специалист.”
§ 65. В чл. 51, ал. 1 накрая се добавя „от юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по чл. 25, ал. 1, и от акредитирани за тази цел предприятия, организации, сдружения и научноизследователски институти”.
§ 66. В чл. 53  ал. 3 - 5 се отменят.
§ 67. В чл. 54, ал. 4 думите „инспекторите по риболовен надзор” се заменят със „служителите по рибарство и контрол”.
§ 68. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „хладилни помещения и устройства” се поставя запетая и се добавя „съоръжения за временно съхранение на риба, заведения за обществено хранене”.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „при което се попълва контролен лист по образец”.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 69. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „300 до 600 лв.” се заменят с „600 до 1200 лв.”.
2. В ал. 2 думите „400 до 1000 лв.” се заменят с „1000 до 2000 лв.”.
§ 70. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо лице, което не съхранява разрешителното за стопански риболов в нарушение на чл. 18г, ал. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 71. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. Едноличен търговец или юридическо лице, което в 
30-дневен срок не уведоми органа, издал удостоверението за вписване в регистъра на центрове за първа продажба или в регистъра на регистрирани купувачи, за всяка промяна в обстоятелствата в нарушение на чл. 46а, ал. 5 и чл. 46д, ал. 4 се наказва с имуществена санкция в размер от 400 до 1200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение в рамките на една година регистрацията се заличава.”
§ 72. Член 58 се отменя.
§ 73. В чл. 58а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 200 до 500 лв.” се заменят с  „от 500 до 1000 лв.”.
2. В ал. 2 думите „от 300 до 600 лв.” се заменят с „от 600 до 1200 лв.”.
§ 74. Създава се чл. 58б:
„Чл. 58б. Едноличен търговец или юридическо лице, което не спазва изискванията на чл. 18е, ал. 9, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 750 лв.”
§ 75. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Едноличен търговец или юридическо лице, което не води риболовен дневник, съответно дневник на продажбите, в нарушение на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 27, т. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 
800 до 1600 лв.”
§ 76. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. Едноличен търговец или юридическо лице, което предава улов от един кораб на друг, без да го впише в риболовния дневник, в нарушение на чл. 19, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.”
§ 77. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Едноличен търговец или юридическо лице, което не представи за проверка риболовния дневник, дневника на продажбите и дневника за първа продажба в нарушение на чл. 19, ал. 7, чл. 27, т. 5 или 
чл. 46ж, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.
(2) Едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави на длъжностните лица на ИАРА декларация за произход в нарушение на чл. 20 и чл. 27, т. 5, се наказва с имуществена санкция в размер  от 600 до 1200 лв.”

§ 78. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Който лови риба и други водни организми в зоната на действие на специализираните  уреди за риболов в нарушение на чл. 21, ал. 3, се наказва:
1. при извършване на любителски риболов - с глоба от 100 до 
400 лв.;
2. при извършване на стопански риболов – с глоба от 600 до 1200 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.”
§ 79. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Който промени параметрите и зоната на действие на специализираните уреди  за риболов без разрешение на изпълнителния директор на ИАРА в нарушение на чл. 21, ал. 4, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 
800 до 2000 лв.”
§ 80. В чл. 64 думите „от 50 до 200 лв.” се заменят с „от 100 до 
400 лв”.
§ 81. В чл. 65 след думите „чл. 24, ал. 1” се добавя „и 2”, а думите „от 50 до 200 лв.” се заменят с „от 100 до 400 лв.”.
§ 82. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 24, ал. 2” се заменят с „чл. 24, ал. 3” и думите „от 20 до 100 лв.” се заменят с „от 50 до 200 лв.”.
2. В ал. 2 думите „чл. 24, ал. 3” се заменят с „чл. 24, ал. 4” и думите „от 100 до 300 лв.” се заменят с „от 300 до 600 лв.”.
3. В ал. 3 думите „чл. 24, ал. 4” се заменят с „чл. 24, ал. 5” и думите „от 200 до 500 лв.” се заменят с „от 400 до 650 лв.”.
4. В ал. 4 думите „чл. 24, ал. 5” се заменят с „чл. 24, ал. 6 и 7” и думите „от 100 до 300 лв.” се заменят с „от 300 до 600 лв.”.
§ 83. Член 67а се отменя.


§ 84. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо лице, което развъжда и отглежда риба и други водни организми, без да е регистриран, в нарушение на чл. 25, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 85. В чл. 68а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 25в, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 600 до 900 лв.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 86. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Едноличен търговец или юридическо лице, което развъжда и отглежда риба и други водни организми в нарушение на чл. 27, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.”
§ 87. В чл. 69а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който извършва улов на риба и други водни организми извън определената квота, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.”
2. В ал. 2 думите „от 1000 до 2000 лв.” се заменят с „от 2000 до 
3000 лв.”.
§ 88. Член 69б се отменя.
§ 89. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 500 до 1000 лв.” се заменят с „от 1000 до 
2000 лв.”.
2. В ал. 2 думите „от 1000 до 2000 лв.” се заменят с „от 2000 до 
3000 лв.”.
§ 90. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 3-6” се заменят с „т. 4 и 5”.
2. В ал. 2 думите „1000 до 2000 лв.” се заменят с „2000 до 3000 лв.”.

§ 91. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Който лови риба и други водни организми в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, се наказва с глоба от 4000 до 6000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 7500 лв.”
§ 92. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Който лови, пренася, превозва и продава риба и други водни организми с размери или тегло под минимално допустимите в нарушение на чл. 38, ал. 1, се наказва с глоба от 600 до  900 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1200 до 2000 лв.
(3) При задържане на прилов в нарушение на чл. 38, ал. 5 се налага имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.”
§ 93. В чл. 75а думите „от 100 до 300 лв.” се заменят с „от 300 до 
500 лв.”.
§ 94. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Който лови, пренася, превозва и продава речни и каменни раци в нарушение на чл. 42, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.”
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или ЕТ, му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.”
§ 95. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 1000 до 2000 лв.” се заменят с „от 2000 до 
3000 лв.”.
2. В ал. 2 думите „от 2000 до 4000 лв.” се заменят с „от 4000 до 
6000 лв.”.
§ 96. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1  т. 2 се отменя.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 97. В чл. 80 след думите „поддържа бордовото оборудване” се добавя „в изправност”, а думите „от 1000 до 2000 лв.” се заменят с „от 2000 до 3000 лв.”.
§ 98. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. Който съхранява, пренася или монтира риболовни уреди, средства и приспособления, забранени за извършване на риболов в нарушение на чл. 45а, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв.”
§ 99. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо лице, което предлага и/или продава продукти от риболов в нарушение на чл. 46, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 1600 лв.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 100. В чл. 82а думите „от 800 до 1500 лв.” се заменят с „от 1500 до 2000 лв.”.
§ 101. Член 82б се изменя така:
„Чл. 82б. Едноличен търговец или юридическо лице, което не води регистър на продавачите за първа продажба на продукти от риболов в регистриран от него център за първа продажба в нарушение на чл. 46в, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.”
§ 102. В чл. 82в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Едноличен търговец или юридическо лице, което купува продукти от риболов в нарушение на чл. 46д, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 1200 лв.”.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 103. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. Едноличен търговец или юридическо лице, което не изпълни задължението по чл. 47, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.”
§ 104. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави документи в нарушение на чл. 48 и 48а, се наказва с имуществена санкция в размер  от 500 до 1200 лв.
(2) Едноличен търговец или юридическо лице, което не изпълни задължението по чл. 46ж, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 750 лв.”
§ 105. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Едноличен търговец или юридическо лице, което доставя, предлага или продава риба и други водни организми в нарушение на чл. 49, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.”
§ 106. Член 85а се изменя така:
„Чл. 85а. Едноличен търговец или юридическо лице, което не представи документите по чл. 49а, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.”
§ 107. В чл. 86 думите „от 200 до 1000 лв.” се заменят с „от 1000 до 2000 лв.”.
§ 108. В чл. 87 думите „от 400 до 1000 лв.” се заменят с „от 1000 до 2000 лв.”.
§ 109. В чл. 88 думите „от 200 до 1000 лв.” се заменят с „от 1000 до 2000 лв.”.
§ 110. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 56, 58, 58а, 60, 62,  64, 65, чл. 66, ал. 4 и 5, чл. 67, 67а, 69а, 70, 71, 72, 73 - 77, 81, 82, 82а, 82в, 85, 85а  и 86 уловената риба и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са уловени, се отнемат в полза на държавата.”
2. В ал. 6 думите „и Изпълнителната агенция по горите и нейните структури” се заличават.
§ 111. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи” се заличават.


2. В ал. 5 думите „глоба до 100 лв.” се заменят с „глоба до 200 лв.” и думите „вещи на стойност до 100 лв.” се заменят с „вещи на стойност до 
200 лв.”.
§ 112. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В т. 27 след думите „Риболов - любителски” е” се добавя „риболов по смисъла на т. 26 - дейност, при която се извършва”.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Риболов - стопански” е риболов по смисъла на т. 26 - дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства, с цел стопанска дейност и реализиране на доход, независимо от това, дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно. За стопански риболов по смисъла на този закон се счита и риболов, при който уловената риба или други водни организми е в размер, надхвърлящ определените в чл. 24, ал. 2 количества.”
§ 113.  Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1 се изменя така:
							„Приложение № 1
							 към чл. 32, ал. 1

Срокове на забрани за улов на риба и други
водни организми през периода на размножение
 
№
Видове риби и други водни
Срок/период
по
организми
на забраната
ред
Рибностопански обекти и зони 
 
 
А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови
и други студенолюбиви риби
 
1.
Речна (балканска) пъстърва,
от 1 октомври
 
сивен, сиг, пелед и езерна сьомга
до 31 януари
 
 

2.
Липан
от 1 януари
 
 
до 31 март
3.
Щука
от 15 февруари 


до 30 април
4.
Распер
от 1 март 


до 30 април



Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови,
сомови и други топлолюбиви риби
 
5.
Пролетно-лятно размножаващи се риби
съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г
6.
Бяла риба
от 15 март


до 15 май
7.
Есетрови риби във водите на река Дунав
 
 
и Черно море в съответствие с международните
 
 
договори за риболова в реката
60 дни 
 


8.
Карагьоз (дунавска скумрия)
 
 
във водите на река Дунав в съответствие с
 
 
международните договори за риболова в реката
30 дни 
 


9.
Калкан във водите на Черно море -
60 дни, считано
 
с всякакъв вид риболовни уреди
от 15 април
 


10.
Попчета във водите на Черно море -
от 15 април
 
само с мрежени риболовни уреди 
до 15 май
 


11.
Попчета във водите на Черно море с
целогодишно,
 
мрежени риболовни уреди в акваториите 
с изключение на уловите
 
на пристанищата и буните с отдалеченост
от даляните, разположени
 
1 км от бреговата линия
в тези зони
 
В. Други водни организми
 
12.
Голяма водна жаба ( Pelophylax ridibundus)
от 1 април до 31 май
13.
Езерен рак (Astacus leptodactilus)
от 15 октомври до 15 май
14.
Пагур ( Eriphia verrucosa)
от 1 април до 31 май
15.
Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas)
от 1 април до 31 май
 
Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина
 
16.
В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина
от 1 октомври до 31 януари
17.
В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина
от 1 май до 15 юни
18.
Във водни обекти, намиращи се до 500 м   надморска височина
 от 15 април до 31 май
 
 
”

§ 114.  Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 се изменя така:

							„Приложение № 2
							 към чл. 38, ал. 1

Списък на минимално допустимите размери
за улов на риба и други водни организми
 
Член единствен. Забраняват се уловът, пренасянето, превозването, продаването и купуването на риба и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите, наричани маломерни, както следва:
 
№
Общоприети и местни
Размери
по
наименования и научно
(в см)/
ред
наименование (на латински)
тегло (в г)
1
2
3
 
А. Сладководни риби
 
 
Сем. Есетрови (Acipenseridae)
 
1.
Чига (Acipenser ruthenus)
50 см
 
Сем. Пъстървови (Salmonidae)
 
2.
Речна (балканска) пъстърва
 
 
(Salmo trutta fario)
23 см
3.
Mакедонска пъстърва (Salmo macedonicus)
23 см
4.
Дъгова пъстърва (Oncorhynchus
 
 
mykiss/ Salmo gairdneri irideus)
22 см
5.
Сивен (Salvelinus fontinalis)
20 см
 
Сем. Корегонусови ( Coregonidae)
 
6.
Чудски сиг (Coregonus lavaretus)
22 см
7.
Пелед (Coregonus peled)
20 см
 
Сем. Липанови (Thymallidae)
 
8.
Липан (Thymallus thymallus)
25 см
 
Сем. Щукови (Еsocidae)
 
9.
Щука (Esox lucius)
35 см
 
Сем. Шаранови (Cyprinidae)
 
10.
Речен кефал (Squalius cephalus)
22 см
11.
Eгейски речен кефал (Squalius orpheus)
22 см
12.
Мъздруга (Leuciscus idus)
22 см
13.
Распер (Аspius aspius)
25 см
14.
Лин (Tinca tinca)
20 см
15.
Брияна (облез, уклей)
 
 
(Chalcalburnus chalcoides)
20 см
16.
Уклей (Alburnus alburnus)
15 см
17.
Платика (Abramis brama)
20 см
18.
Немски косат (Abramis sapa)
20 см
19.
Чил косат (Abramis ballerus)
25 см
20.
Морунаш (Vimba vimba)
25 см
21.
Маришки морунаш (карабалък)
 
 
(Vimba melanops)
20 см
22.
Сабица (Pelecus cultratus)
20 см
23.
Скобар (Chondrostoma nasus)
20 см
24
Вардарски скобар (Chondrostoma vardarense)
20 см
25.
Бяла мряна (Barbus barbus)
25 см
26.
Черна (балканска) мряна
 
 
(Barbus petenyi)
17 см
27.
Маришка мряна
 
 
(Barbus cyclolepis)
17 см
28.
Крайморска мряна (Barbus bergi)
17 см
29.
Шаран (Cyprinus carpio)
30 см
30.
Златиста каракуда (Carassius
 
 
carassius)
15 см
31.
Сребриста каракуда (Carassius
 
 
gibelio)
15 см
32.
Бял толстолоб
 
 
(Hypophthalmichthys molitrix)
40 см
33.
Пъстър толстолоб
 
 
(Aristhichthys nobilis)
40 см
34.
Бял амур - Ctenopharyngodon
 
 
idella
40 см
35.
Черен амур - Mylopharyngodon
 
 
piceus
40 см
 
Сем. Буфалови (Catostomidae)
 
36.
Буфало (Ictiobus spp.)
30 см
 
Сем. Сомови (Siluridae)
 
37.
Сом - Silurus glanis
65 см
 
Сем. Американски сомове
 
 
(Ictaluridae)
 
38.
Канален (американски) сом
 
 
(Ictalurus punctatus)
25 см
 
Сем. Трескови (Gadidae)
 
39.
Михалца (Lota lota)
25 см
 
Сем. Костурови (Percidae)
 
40.
Бяла риба (сулка) (Sander
 
 
lucioperca/ Stizostedion lucioperca)
45 см
41.
Речен костур (Perca fluviatilis)
12 см
42.
Голяма вретенарка (Zingel zingel)
25 см
 
Б. Проходни риби
 
 
Сем. Есетрови (Acipenseridae)
 
43.
Моруна (Huso huso)
180 см
44.
Пъструга (Acipenser stellatus)
120 см
45.
Руска есетра (Acipenser
 
 
guеldenstaedti)
120 см
 
Сем. Речни змиорки (Anguillidae)
 
46.
Европейска речна змиорка
 
 
(Anguilla anguilla)
50 см
 
Сем. Селдови (Clupeidae)
 
47.
Карагьоз, дунавска скумрия
 
 
 (Alosa immaculata)
22 см
 
В. Морски риби
 
 
Сем. Бодливи акули (Squalidae)
 
48.
Черноморска бодлива акула
 
 
(Squalus acanthias)
90 см
 
Сем. Селдови (Clupeidae)
 
49.
Цаца (копърка, трицона, шпрот)
 
 
(Sprattus sprattus sulinus)
7 см
 
Сем. Хамсиеви (Еngraulidae)
 
50.
Хамсия (Engraulis encrasicholus
 
 
ponticus)
9 см
 
Сем. Зарганови (Belonidae)
 
51.
Зарган (Belone belone)
35 см
 
Сем. Трескови (Gadidae)
 
52.
Черноморски меджид (Merlangius
 
 
merlangus euxinus)
12 см
 
Сем. Кефалови (Mugilidae)
 
53.
Морски кефал (Mugil cephalus)
25 см
54.
Кефал пелингас (Mugil soiuy)
30 см
55.
Платерина (Liza aurata)
25 см
56.
Илария (Liza saliens)
22 см
 
Сем. Атеринови (Atherinidae)
 
57.
Атерина (Atherina spp.)
10 см
 
Сем. Морски костури (Serranidae)
 
58.
Лаврак (Dicentrachus
 
 
labrax/Morone labrax)
28 см
 
Сем. Леферови (Pomatomidae)
 
59.
Лефер (Pomatomus saltatrix)
28 см
 
Сем. Сафридови (Carangidae)
 
60.
Сафрид (Trachurus mediterraneus
 
 
ponticus)
12 см
 
Сем. Смаридови (Centracanthidae)
 
61.
Смарид (Spicara spp.)
12 см
 
Сем. Барбунови (Mullidae)
 
62.
Барбуня (Mullus barbatus ponticus)
12 см
63.
Черноморска скумрия
 
 
(Scomber scombrus)
22 см
64.
Паламуд (Sarda sarda)
28 см
 
Сем. Попчета (Gobiidae)
 
65.
Тревно попче 
 
 
 (Zosterisessor ophiocephalus)
12 см
 
Голямоглаво попче (Neogobius cephalargoides)
12 см
67.
Стронгил (Neogobius
 
 
melanostomus)
12 см
68.
Лихнус (Mesogobius
 
 
batrachocephalus)
15 см
69
Широкоглаво попче Neogobius euricephalus
12 см
 
Сем. Калканови (Scophthalmidae)
 
70.
Калкан (Psetta maxima)
45 см
 
Сем. Писиеви (Pleuronectidae)
 
71.
Писия (Platichthys flesus luscus)
20 см
 
Г. Водни животни
 
 
Клас Земноводни (Amphibia)
 
72.
Голяма водна жаба
 
 
 (Pelophylax ridibundus)
30 г
 
Клас Ракообразни (Crustacea)
 
73.
Обикновени скариди (Leander spp.)
5 см
74.
Пясъчна скарида (Crangon sp.)
5 см
75.
Езерен рак (Astacus leptodactylus)
8 см
76.
Пагур (Eriphia verrucosa)
8 см
77.
Обикновен (зелен) крив рак
 
 
(Carcinus maenas)
4 см
 
Клас Миди (Bivalvia)
 
78.
Миди речни, седефки (Unio spp.)
8 см
79.
Миди речни, беззъбки
 
 
(Anodonta spp.)
10 см
80.
Черна морска мида (Mytilus
 
 
galloprovincialis)
7 см
81.
Бяла пясъчна мида (Mya arenaria)
5 см
 
 
” 





Преходни и заключителни разпоредби

§ 115. Лицата, осъществяващи стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба, следва да се регистрират като юридически лица или еднолични търговци в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
§ 116. Собствениците на кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби към датата на влизането в сила на закона, следва да представят  в двугодишен срок декларация, че риболовният им кораб е регистриран по Закона за храните.
§ 117. Лицата, притежаващи разрешително за стопански риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, следва да се регистрират по 
чл. 25 в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
§ 118. Разпоредбата на чл. 17, ал. 6, изречение второ влиза в сила от 1 януари 2012 г.
§ 119. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г. и 
бр. 19 и 33 от 2011 г.) в чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „рибите и” се заличават.
2. Създава се нова т. 4:
„4. министъра на земеделието и храните – за рибите по приложение № 4 след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощен от него заместник-министър.”
3. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 120. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 96 от 2006 г., 
бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15а:
а) в ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните” се заменят с „областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на предприятието”;
б) в ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните” се заменят с „директора на областната дирекция „Земеделие”;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В едномесечен срок от постъпване на заявлението и на документите по ал. 2 директорът на областната дирекция „Земеделие” или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация или прави мотивиран отказ. В този срок при необходимост може да се поиска от заявителя писмено допълване или уточняване  на документите по ал. 2. Областните дирекции „Земеделие” предоставят в Министерството на земеделието и храните информация за регистрираните предприятия.”;
г) в ал. 5 думите „Министерството на земеделието и храните” се заменят с „областната дирекция „Земеделие”;
д) в ал. 6 думите „министъра на земеделието и храните” се заменят с „директора на областна дирекция „Земеделие”.
2. В чл. 32а: 
а) в ал. 3 се създава т. 6:
„6. извършва дейност в нарушение на чл. 8, ал. 1 или 2.”
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд. Обжалването на акта не спира изпълнението му.”
§ 121. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 
1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., 
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г. и бр. 17 от 
2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 3 се създава т. 8:
„8. превози на земеделска продукция, извършвани с превозни средства, които имат издадени удостоверения от Контролно-техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните, от мястото на добиване на продукцията до складовете за нейното съхранение”.

2. В чл. 12б, ал. 1 се създава т. 6:
„6. земеделска продукция, извършван с превозни средства, които имат издадени удостоверения от Контролно-техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните, от мястото на добиване на продукцията до складовете за нейното съхранение.”
§ 122. В двугодишен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите приемат и издават подзаконовите актове по неговото прилагане.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) се цели по-ясна регулация на обществените отношения в областта на рибарството, избягване на нелоялната конкуренция на пазара на риба и рибни продукти и подобряване на условията за контрол върху стопанската дейност. След направена селекция и обработка на постъпилите предложения, работна група изготви проект за промени в ЗРА, които могат да се систематизират накратко в следните направления:
1. Забранява се извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната с цел разграничаване на риболова на естествен ресурс в река Дунав и Черно море и на произведената в изкуствени условия продукция. По същество извършването на стопански риболов във вътрешен водоем не се различава от отглеждането на аквакултури, тъй като язовирът може да се разглежда като угоителен басейн при непълносистемно рибовъдно стопанство – определено лице може да разсели малки рибки и да ги отгледа до достигането на консумативен размер. От друга страна, лицата, извършващи стопански риболов във вътрешните водоеми, изземват готов ресурс от водите при по-облекчен режим и срещу единственото задължение за осъществяване на минимално зарибяване по определени нормативи.
2. С оглед диференциране на пазарния субект и фискално проследяване на продуктите от рибарство се предвижда отпадане на възможността стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач, както и други дейности по ЗРА да се извършват от физически лица. Те следва да бъдат осъществявани само от юридически лица и еднолични търговци.
3. Въвежда се възможност за издаване на специално разрешително за усвояване на ресурс от квотиран вид риба. Промяната е обусловена от необходимостта да се идентифицират риболовните кораби, придобили право за усвояване на квотирани видове. 
4. Разширяват се хипотезите, при които е възможно прекратяване на разрешителното за стопански риболов и отписването на кораба от регистъра на риболовните кораби на страната, като по този начин се създава предпоставка за по ефективно прилагане на европейското законодателство.
5. Повишават се изискванията при издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователска цел, като се конкретизират изискуемите данни, необходими при подаване на заявлението за издаване на разрешителното. Изменението е наложено поради обстоятелството, че режимът по издаване на разрешителното е в изключение на забраните по чл. 32, 33, 35 и 38 от ЗРА и следва да има по-рестриктивен  характер по отношение на възможните нарушения. С новите текстове се въвеждат основания, при които изпълнителният директор на ИАРА, съответно министърът на земеделието и храните могат да откажат издаването на разрешително за риболов с научноизследователски цели.
6. Предвид големия обществен интерес и постъпилите становища от асоциации и организации на рибопроизводители относно отменяне на забраната за извършване на стопански риболов с дънни тралиращи и драгиращи средства е предвидена възможност в съвместна наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите да бъдат уредени условията и редът за използване на описаните по-горе уреди и средства.
7. С цел постигане  на по-висока ефективност при осъществяване на контролната дейност в правомощията на контролните органи на агенцията е включена възможност за спиране и проверка на превозни средства чрез използване на стоп палки. Поради същата причина имуществените санкции и глобите за нарушения на ЗРА се завишават средно два пъти.
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