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Проект!

Закон за изменение и допълнение на
Закона за стоковите борси и тържищата

(обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г.)


§ 1.   В чл. 1 накрая се добавя „както и изисквания за извършването на дейност като самостоятелен обект.”

§ 2.   В чл. 3б се правят следните изменения и допълнения;
1.   В текста преди т. 1 думите „чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1” се заменят с „чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в“.
2.   Точка 2 се изменя така:
„2. при директни доставки от и за преработвателно предприятие;”.
3.   Създава се т. 3:
„3. при продажби на собствена продукция от мястото на производството“.

§ 3.   Създава се чл. 3в:
„Чл. 3в. (1) Самостоятелен обект е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и чл. 3а, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 12 от Закона за храните, а търговията с цветя – от името и за сметка на търговеца.
(2) За извършване на дейност като самостоятелен обект се изисква уведомление при условията и по реда на този закон.”

§ 4.   Член 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.   В т. 1 след думите „стоковите тържища” съюза „и” се заменя със запетая, а след думите „пазарите на производителите” се добавя „и самостоятелните обекти по чл. 3в”.
2.   В т. 3 след думите „стоковите тържища” съюза „и” се заменя със запетая, а след думите „пазарите на производителите” се добавя „и вписва обектите по чл. 3в, след получаване на уведомлението”.
3.   Създава се нова т. 6:
„6. дава задължителни предписания във връзка с прилагането на закона;”.
4.   Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 5.   В чл. 10, ал. 1 се създава т. 5:
„5. за самостоятелните обекти по чл. 3в”.

§ 6.   Създава се глава трета „а“ с чл. 21б и 21в:
„Глава трета „а“ 
Уведомление
Чл. 21б. (1) За извършване на дейност като самостоятелен обект по чл. 3в търговецът подава писмено уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в 14-дневен срок от започване на дейността.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва ЕИК на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта и видовете стоки или стокови групи, с които се извършва търговия на едро. 
(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1.   документ, удостоверяващ правното основание за ползване на търговския обект, в който ще се извършва дейността;
2.   документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на търговския обект, в случаите когато се извършва търговия на едро с цветя.
(4) Комисията изисква служебно от Българската агенция по безопасност на храните информация за обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона за храните, в случаите когато в търговския обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с храни.
(5) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията:
1.   актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2.   устройствен акт съобразно вида на търговеца.
Чл. 21в. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.
(2) Уведомлението се извършва в писмена форма или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното управление.“

§ 7.   Създава се глава пета „а“ с чл. 63а и 63б:
„Глава пета „а“
Изисквания към самостоятелните обекти за търговия на едро с налични храни и цветя 
Чл. 63а. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да предоставят на купувачите: 
1.   нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, включително документи за произход;
2.   документи за качествените характеристики на стоката, в случай че за нея е представена информация за качествени характеристики извън нормативно определените;
3.   информация за продажната цена.
(2) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да съхраняват и предоставят документите по ал. 1 на мястото на извършване на продажбите.
Чл. 63б. (1) Всяко лице, извършващо дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, регистрира сключените от него сделки в специален дневник, в който вписва вида и количеството на стоките по сключените сделки, качеството им, платената цена, начина на плащане, както и други допълнителни условия.
(2) За сключените сделки на едро се издава фактура. В случаите на плащане в брой се издава и касова бележка от регистриран електронен касов апарат с фискална памет.”

§ 8.   В чл. 64, ал. 1 се правят следните допълнения:
1.   В текста преди т. 1 след думите „пазара на производителите“ се слага запетая и се добавя „както и на дейността на самостоятелен обект по чл. 3в“.
2.   В т. 6 след думите „чл. 3б“ се добавя „и чл. 3в“.

§ 9.   В чл. 64а, ал. 5 след думите „чл. 3б“ се добавя „и чл. 3в“.

§ 10.   В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1.   В ал. 1 след думите „чл. 3б” се добавя „чл. 3в”, думите „чл. 8, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4”, след думите „чл. 15, ал. 1” се добавя „чл. 21б, чл. 21в”, а думите „и 60” се заменят с „60,   чл. 63а, ал. 1 и 63б”.
2.   В ал. 2 числото „3 500” се заменя с „500”.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 11.   Лицата, които към влизането в сила на този закон извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, са длъжни да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в едномесечен срок от влизането му в сила.

§ 12.   Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.



ВНОСИТЕЛИ:





































МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) е разработен с цел облекчаване на някои изисквания към търговците с основен предмет на дейност търговия на едро с храни и цветя.
След влизането в сила на приетия през месец май 2011 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ бр. 42 от 2011 г.), в Народното събрание на Република България постъпиха петиции от търговци, които изразяват своята позиция относно въведените със Закона за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата изисквания за търговия на едро с налични храни и цветя и по-конкретно – изискванията на чл. 3б на Закона. Последният въвежда забрана за извършване на търговски сделки с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1 от Закона за стоковите борси и тържищата, която има негативни последствия за икономическите оператори в сектора, в това число и необходимост от допълнителни инвестиции. 
Въвеждането на изисквания, определени обекти за търговия на едро с храни и цветя да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите, отнасящи се за тържищата и пазарите на производителите създава предпоставки, затрудняващи сериозно част от търговците на едро с храни и обосновава необходимост от ревизия на Закона за стоковите борси и тържищата.
Законът за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата предвижда:
1.   Определяне на понятието „самостоятелен обект” за търговия на едро с налични храни и цветя, а именно: място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от тези по чл. 3 и чл. 3а от Закона за стоковите борси и тържищата, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 12 от Закона за храните, а търговията с цветя – от името и за сметка на търговеца.
2.   Прецизиране на разпоредбата на чл. 3б като се предлага от обхвата на закона да отпаднат и търговските сделки на едро с налични храни и цветя в случаите на директни доставки от и за преработвателно предприятие, а също и на продажбите на собствена продукция от мястото на производството.
3.   Определяне на условията и реда за извършване на дейност като самостоятелен обект за търговия на едро с налични храни и цветя:
а)   за извършване на дейност като самостоятелен обект се изисква подаване на писмено уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в 14-дневен срок от започване на дейността, към което следва да се прилага документ, удостоверяващ правното основание за ползване на търговския обект, в който ще се извършва дейността, както и документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на търговския обект, в случаите, когато се извършва търговия на едро с цветя;
б)   Комисията следва да изисква служебно от Българската агенция по безопасност на храните информация за обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона за храните, в случаите когато в търговския обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с храни, а от Агенцията по вписванията – актуално удостоверение за вписване в търговския регистър и устройствения акт съобразно вида на търговеца.
4.   Въвеждане на изисквания към самостоятелните обекти за търговия на едро с налични храни и цветя, като търговците трябва да:
а)   предоставят на купувачите нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, включително документи за произход, информация за продажната цена и други; тези документи следва да бъдат съхранявани на мястото на извършваната продажба;
б)   регистрират сключените от тях сделки в специален дневник, в който се вписва вида и количеството на стоките по сключените сделки, качеството им, платената цена, начина на плащане, както и други допълнителни условия;
в)   издават фактура за сключените сделки, а в случаите на плащане в брой – и издаване на фискален бон.
5.   В законопроекта с изменението на чл. 65, ал. 2 е включено и изменение на размера (намаляване на минималната санкция) на глобите и имуществените санкции за установени нарушения с оглед на тяхната съизмеримост и адекватен превантивен ефект.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата се постига прецизиране и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на търговията на едро с налични храни и цветя.



ВНОСИТЕЛИ:


