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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
									Проект
Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
( Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г. )
Параграф единствен.   В глава четвърта „Производство и търговия с храни „ се създава нов член 12б :
„ Чл.12б. (1)Организацията на дейността в обекти за производство на храни се определя от техните собствениците, при спазване на разпоредбите на законодателството.                                                                                                                  (2) БАБХ не може да налага ограничителни режими на организацията на дейността в обектите за прозводство на храни, при изпълнение на своите функции, в това число с подзаконови нормативни актове.“

  Законът е приет от XLI Народно събрание на ............... 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


МОТИВИ 
към проектозакона на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните
Предлаганото изменение и допълнение на Закона за храните има за цел да гарантира :
	Правото на свободна стопанска инициатива в страната ;

Да гарантира ясното разделение на законово определените  контролни функции на БАБХ , върху качествата и съдържанието на храните, от опитите да се налага регулация на вида прозводство и неговото разположение във времето.
Да се гарантира свободно, равнопоставено и конкурентно участие на субектите производители на храни на пазара;
Да се гарантира необходимата пазарна гъвкавост на субектите производители на храни и тяхната пазарна ефективност и устойчивост.
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