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З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за прилагане на 
Общата организация на пазарите на земеделски продукти 
на Европейския съюз 
(обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., 
бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 7 ал. 1, 2 и 3 се отменят.
§ 3. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Рафинериите подават ежемесечно до 25-о число в Министерството на земеделието, храните и горите уведомления по образец, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите, с данни за:
1. среднопретеглените продажни цени на тон захар за предходния месец и за прогнозните продажни цени на тон захар за текущия месец съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ, L 171 от 4 юли 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185”;
2. стоковите наличности от захар в края на предходния месец.
(2) Производителите на изоглюкоза подават в Министерството на земеделието, храните и горите уведомления по образец, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите:
1. ежегодно в срок до 25 ноември с данни за произведените количества изоглюкоза, доставени през предходната пазарна година, и за стоковите наличности от изоглюкоза в края на предходната пазарна година;
2. ежемесечно до 20-о число с данни за производството на изоглюкоза през предходния месец.
(3) Директорите на областните дирекции „Земеделие” по местонахождение на рафинериите и на производителите на изоглюкоза определят със заповед длъжностни лица за извършване на проверки на данните по ал. 1 и 2. Оправомощените служители имат право да изискват от проверяваните лица информация и документи, необходими за осъществяването на проверките, и да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(4) Компетентното звено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите докладва на Европейската комисия информацията, получена по реда на ал. 1 и 2, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.“
§ 4. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. събира данни за извършено рафиниране по лицензии за внос на захар, предназначена за рафиниране, извършва проверки на данните и налага санкциите, предвидени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (OB, L 254 от 26 септември 2009 г.);“.
3. Точки 3 и 5 се отменят.
§ 5. В чл. 10в се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „на пълен работен ден“ се заличават, след думите „Държавен фонд „Земеделие” се добавя „областните дирекции „Земеделие”, а думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 10а, ал. 3“.
§ 6. В чл. 10г думите „чл. 10б и чл. 10в“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на интернет страницата си за:
1. производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;
2. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;
3. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер;
4. производителите на земеделски продукти и храни с означението „планински продукт“.”
§ 8. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на интернет страницата си за:
1. производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин;
2. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;
3. данни, свързани с дейностите на лицата по т. 1 и 2;
4. посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство.
(2)  При въвеждането на информация от страна на контролиращото лице операторът, съответно подизпълнителят, е длъжен да я потвърди в срок 
5 работни дни и с потвърждението същата се вписва в регистъра. Потвърждение от оператор, съответно от подизпълнител, не се изисква по отношение на въведена информация за наложени мерки от прилагането на наредбата по чл. 17, ал. 1.
(3) При извършване на редакция на въведените данни по ал. 1 информацията се потвърждава в срок 5 работни дни от оператора, съответно от подизпълнителя, след което тя се актуализира в регистъра.
(4) Въвеждането и потвърждаването на информацията се осъществява чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.
(5) Министерството на земеделието, храните и горите не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на вписаните в регистъра данни, с изключение на вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при вписването на информация от длъжностните лица, отговорни за регистъра.”
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) точка  5 се изменя така:
„5. за водене на регистъра по чл. 16а и неговото съдържание;“
в) създават се т. 9, 10 и 11:
„9. изискванията по отношение на образованието, квалификацията и броя на инспекторите на контролиращите лица;
10. търговия от разстояние с биологични продукти;
11. етикетирането и контрола на продуктите, произхождащи от заведенията за обществено хранене.”
2. В ал. 2  т. 5 се изменя така:
„5. за водене на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 1-3 и неговото съдържание.”
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:
1. използването на незадължителния термин за качество „планински продукт” и  осъществяване на контрол върху неговата употреба;
2. воденето на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 4.
(4) Регистърът по чл. 16, ал. 3, т. 4 съдържа най-малко:
1. името на производителя на земеделския продукт или храна;
2. наименованието на продукта, за който е получено разрешение да се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“;
3. номера и наименованието на групата храни, към която спада продуктът съгласно приложение № 1 към Договора за функциониране на Европейския съюз;
4. местонахождението на обекта за производство/преработка;
5. номера и датата на удостоверението, издадено от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните, за съответствие на продукта с условията за използване на незадължителния термин за качество “планински продукт”.”
§ 10. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Вписаните обстоятелства в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а се смятат за известни за третите лица от момента на вписването.
(2) Вписаните в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а лица са длъжни да предоставят информация в Министерството на земеделието, храните и горите за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 5-дневен срок от настъпването на промяната.”
§ 11. В чл. 18, ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице или въз основа на договор между оператор, подизпълнител и контролиращо лице. След сключването на договора с контролиращо лице операторите, съответно подизпълнителите, потвърждават извършваната от тях дейност в срок 5 работни дни от създаването на профил в регистъра по чл. 16а. Потвърждението се счита за дата на обявяване на дейността и/или дейностите.
(4) Контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделския продукт или храна и контролиращото лице.”
§ 12. В чл. 19  ал. 1 се изменя така:
„(1) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието, храните и горите заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството.“
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „заявление“ се заличава, а след думата „горите“ се добавя „заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 преди думата „копие“ се добавя „нотариално заверено“.
§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на съответствието“ се заличават, а думите 
„с фактическите” се заменят с „и проверки на място за“.
2. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: 
„Сроковете по ал. 3 спират да текат до отстраняването на непълнотите или несъответствията. Когато непълнотите и/или несъответствията не бъдат отстранени в указания срок, производството по разглеждане на документите се прекратява и същите се връщат на заявителя.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В срок 1 година от прекратяването на производството или от издаването на отказ по ал. 3 заявителят не може да подаде ново заявление по чл. 19, ал. 1 или по чл. 20, ал. 1.“
4. В ал. 5, изречение второ след думата „производство” се добавя „съдържа идентификатор BG-BIO-ХХ и пореден номер от регистъра по чл. 16а с 12-цифров код и”.
§ 15. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащото разрешение контролиращото лице подава заявление по реда на чл. 19 или 20 за издаване на ново или временно разрешение. Новото разрешение се издава по реда на чл. 21. Идентификаторът на контролиращото лице в разрешението за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство се запазва както в новото, така и във временното разрешение.”
2. В ал. 2, в изречение първо думите „което е в процедура по преакредитация, удостоверено с“ и запетаята пред тях се заменят с „въз основа на“, а изречение второ се заличава.
3. В ал. 4 след думата „разрешение” се поставя запетая и се добавя „като подава заявление по реда на чл. 19 или 20”.
§ 16. В чл. 22, ал. 3 се правят следните изменения:
1.  Точка 3 се отменя;
2.  Точка 4 се изменя така:
„4. се установи повторно, че контролиращото лице не е изпълнило задължение по чл. 23, ал. 1, т. 1;”.
3. В т. 5 думите „чл. 23, ал. 1, т. 1” се заменят с „чл. 21а, ал. 5 и/или чл. 23, ал. 1, т. 3, т. 4 буква „б”, подбукви „аа” и „бб”, т. 8 и/или т. 10”.
§ 17. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 834/2007“ се поставя запетая и се добавя „Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18 септември 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 889/2008“ и накрая се добавя „и в наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. представят ежегодно до 31 януари:
а) на министъра на земеделието, храните и горите годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са упражнили контрол по отношение на съответствието на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната;
б) чрез съответния модул на регистъра по чл. 16а по отношение на биологичното производство:
аа) годишен отчет за предходната година;
бб) списък на лицата, върху които са упражнили контрол;
вв) годишен план за инспекции на оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация;
гг) план за избор на операторите, от които ще се вземат проби за анализ;
дд) статистическа информация по чл. 93 от Регламент (ЕО) 
№ 889/2008;
ее) годишен доклад за всички процедури, за които е дадено съгласие за прилагане на изключенията от разпоредбите за биологично производство, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) 
№ 889/2008;”.
3. В т. 7 накрая се добавя „по чл. 18, ал. 3 и 4“.
4. В т. 9 думата „два“ се заменя с „три“.
5. В т. 10 след думите „действия и” се поставя наклонена черта, добавя се „или” и накрая се добавя „и/или по отношение на уведомления по 
чл. 92а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008”.
6. създават се т. 12, 13 и 14:
„12. въвеждат в регистъра по чл. 16а в срок 5 работни дни информация за сключване, изменение, прекратяване на договора за контрол и сертификация, извършените проверки, установените несъответствия и/или нередности и приложените мерки;
13. уведомят писмено министъра на земеделието, храните и горите в срок три дни от получаването на известието за ограничена или отнета акредитация от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
14. предоставят информация чрез регистъра по чл. 16а за осъществения последващ контрол върху операторите, на които са наложени мерки, в срок пет работни дни от датата на последната инспекция.“
§ 18. В чл. 24, ал. 2 думите „регистър по ал. 1 и в база данни по 
чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3” се заменят с „регистрите по ал. 1 и чл. 16, ал. 3, т. 1-3“ и думите „чл. 18, ал. 3” се заменят с „чл. 18, ал. 4”.
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Забранява се използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, когато не са спазени изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ (ОВ, L 179 от 19 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 665/2014” и на наредбата по чл. 17, ал. 3.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1-5“ се заменят с „ал. 1-6 и за спазване на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007“.
§ 20. В чл. 25а, ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 1151/2012“ се добавя „и на незадължителния термин за качество „планински продукт“ по смисъла на чл. 31 от същия регламент“.
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007” и Регламент (ЕС) 
№ 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ, L 349/1 от 29 декември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1272/2009” се заменят с „Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/43 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/71 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”;
б) в т. 2 думите „Регламент (ЕС) № 1272/2009“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240“.
§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавен фонд „Земеделие” проверява съответствието на местата за интервенционно складиране с изискванията на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалните структури на Разплащателната агенция” се заменят с „териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Държавен фонд „Земеделие” проверява изискванията към качеството на предлаганите за изкупуване партиди зърно и ориз, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, в съответствие с методите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Тръжни” се заменя с „Оферти и тръжни”, думите „регионалните структури на Разплащателната агенция” се заменят с „териториалните структури на „Държавен фонд Земеделие” и думите 
„се задължават да извършат“ се заменят с „извършват“.
2. В ал. 2 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „Регламент (ЕС) № 1272/2009” се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
§ 25. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Оферти и тръжни предложения за изкупуване на млечни продукти се подават в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ за продукти, произведени в предприятия, одобрени съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.“
§ 26. В част втора, в глава четвърта наименованието на раздел IV се изменя така: „Продажба на продукти от интервенционно изкупуване”.
§ 27. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „освобождаване на интервенционни запаси“ се заменят с „продажба на продукти от интервенционно изкупуване“.
2. В ал. 3 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“ и думите „освобождаване на интервенционни запаси“ се заменят с „продажба на продукти от интервенционно изкупуване“.
§ 28. В част втора, в глава четвърта раздел V се отменя.
§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Частно складиране на земеделски продукти се извършването след откриването на тръжна процедура със или без предварително определяне на помощта от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“
2. В ал. 2 думите „произведени в предприятия, одобрени съгласно чл. 30“ се заменят с „които отговарят на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 30. В чл. 34 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „и състава им, както и съответствието на съоръженията за съхранение съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 826/2008“ се заменят със „съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
§ 31. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „прилагаща организация“ се заменят с „прилагащи организации“.
2. В т. 3 думите „изпълнение и“ се заличават.
3. В т. 4 думата „обикновени“ се заличава.
§ 32. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение първо думите „Сдружения на производители и/или търговци“ се заменят с „Предлагащи организации, които отговарят на условията чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 
№ 1144/2014” и в изречение второ думата „Промоционалните“ се заменя с „Предложенията за промоционални“ и думите „Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните на Европейския съюз“ се заменят с „Европейската комисия“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „прилагащата организация“ се заменят с „прилагащите и  оценяващите организации“.
§ 33. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
2. В ал. 2 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”, а думите „на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета 
(ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 
№ 1144/2014” се заличават и накрая се добавя „и на промоционалните програми, които се прилагат съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3 от 5 януари 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) 
№ 3/2008“, и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (OB, L 147 от 6 юни 2008 г.)“.
3. В ал. 3 думите „чл. 10, 15 и 19 от“ се заличават и накрая се добавя „или Регламент (ЕО) № 3/2008“.
§ 34. В чл. 38а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „секторите“ се добавя „на земеделието и рибарството“, а думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.
2. В т. 2 думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.
§ 35. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обявеното качество на“ се заличават, а думите 
„с изискванията за качество, уредени в чл. 113 и 113а от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007“ се заменят с „на всички етапи от търговията с приложимите пазарни стандарти съгласно чл. 75 и 76 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“ и думите „Дял II“ се заменят с „Раздел 2“.
2. В ал. 2 думите „нормативните изисквания за качество“ се заменят с  „приложимите стандарти за качество“.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „означеното равнище на качество на“ се заличават, а думите „отговаря на изискванията на регламентите“ се заменят със „съответстват на приложимите пазарни стандарти“;
б) в изречение второ думите „означеното равнище на качество на“ се заличават, а „отговаря на изискванията на регламентите, уреждащи стандарти за тяхното качество“ се заменят със „съответстват на приложимите пазарни стандарти“.
4. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „на качеството на“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти за“;
б) в т. 2 думите „база данни” се заменят с „регистър”.
§ 36. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „база данни за“ се заменят с „публичен електронен регистър за“ и думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.
2. В ал. 2 думите „базата данни” се заменят с „регистъра на”.
§ 37. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в т. 1 и 2 думите „на качеството“ и запетаята след тях се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.
2. В ал. 2, в т. 1 и 2 думите „на качеството, издаден“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти, издадена“.
§ 38. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 125а, 125б, 125в, 125г и 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „Глава III от Дял II на Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
2. В ал. 2 думите „чл. 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл.154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
3. В ал. 4 думите „приложение ХІV към чл. 97, буква „б” от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 892/2017 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от 25 май 2017 г.)“.
4. В ал. 5 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
§ 39. В чл. 44, ал. 1 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” и думите „чл. 103ж от Регламент (EО) 
№ 1234/2007“ се заменят с „чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 40. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ХІ от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „IV от Делегиран регламент (ЕС) № 891/2017 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ, L 138 от 25 май 2017 г.)“.
2. В ал. 2 думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.
3. В ал. 4 думите „чл. 55 от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
4. В ал. 5 думите „чл. 56 от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 41. В чл. 47а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа могат да участват в схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (OB, L 5 от 10 януари 
2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/40“, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (OB, L 5 от 
10 януари 2017 г.). Участието в схемата се съпътства от прилагането на съпътстващи образователни мерки.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „плодове” се поставя запетая, а думите „и зеленчуци“ се заменят със „зеленчуци, мляко и млечни продукти“, а „учебните заведения“ се заменят с „детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа“;
б) в т. 1 думите „чл. 103жа от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл. 4 от Делегиран регламент  (ЕС) 2017/40“;
в) в т. 2 накрая се добавя „съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013“.
3. В ал. 3 думите  „ежегодно до 31 януари” се заличават, а накрая се добавя „за срок шест учебни години“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа  се определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 42. В чл. 55а думите „на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“ се заличават.


§ 43. В чл. 55б  ал. 6 се изменя така:
„(6) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административни проверки и проверки на място за спазването на изискванията на ал. 1-5. Производителите и първите изкупвачи на мляко са длъжни да съдействат на длъжностните лица при извършването на проверките.”
§ 44. В част втора, в глава пета раздел IIб се отменя.
§ 45. В чл. 55е се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за количествата и цените на изкупените овче, козе и биволско мляко“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 46. В чл. 56, ал. 2 думите „и указания за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” се заменят със „за срок пет години“.
§ 47. Член 57 се отменя.
§ 48. Член 58 се отменя.
§ 49. В чл. 58а, ал. 1 думите „скалата на Общността“ се заменят със „скалите на Съюза“, думите „наричана по-нататък „скалата“ се заличават, а след думите „тяхната класификация“ се добавя „съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013”.
§ 50. В чл. 58д, ал. 1 думите „средната цена за покупко-продажбата“ се заменят с „цена“.
§ 51. В чл. 58н се правят следните изменения:
1. В ал. 2, в изречение второ думите „база данни за“ се заменят с „регистър на“.
2. В ал. 3 думите „базите данни за“ се заменят с „регистър на“.
3. В ал. 4:
а) в основния текст думите „и съхраняват бази данни за“ се заменят с „регистър на“;
б) в т. 2 думите „лицата, които стопанисват” се заменят със „собствениците/ползвателите на”.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на интернет страницата си за обектите за съхранение на зърно в страната и за техните собственици/ползватели, в който се вписва информацията от регистрите по ал. 4.”
§ 52. В чл. 58о се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Физическите и юридическите лица, които стопанисват” се заменят със „Собствениците/ползвателите на”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Земеделските производители подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие” декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството произведено зърно в годината, в която се подава декларацията, в следните срокове:
1. до 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;
2. до 30 ноември - за царевица, слънчоглед и соя.“
3. В ал. 3 думите „за произведените количества оризова арпа и“ се заличават, а накрая се добавя „и до 30 ноември за произведените количества оризова арпа в годината, в която се подава декларацията“.
§ 53. В чл. 58с, ал. 1, т. 2 думите „базите данни по чл. 58н, ал. 3 и 4 се заменят с „регистрите по чл. 58н, ал. 3, 4 и 5“.
§ 54. В чл. 63, ал. 1 след думите „по чл. 4, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „не подаде уведомление по чл. 10а, ал. 1 и 2, представи неверни данни в уведомленията по чл. 10а, ал. 1 и 2“.
§ 55. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 5000 до 10 000“ се заменят с „от 20 000 до 30 000“.
2. В ал. 2 след думата „информация“ се добавя „в срока“, след думата „глоба“ се добавя „в размер от 100 до 1000 лв.“, а думите „от 500 
до 5000“ се заменят с „от 200 до 2000“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На контролиращо лице, което не изпълни или наруши задължение по чл. 23, ал. 1 се налага имуществена санкция, както следва:
1. по т. 2, т. 4, с изключение на буква „б”, подбукви „аа” и „бб”, и т. 5 - в размер 2000 лв.;
2. по т. 6 - в размер 5000 лв.;
3. по т. 7, 12 и 14 - в размер 1000 лв.;
4. по т. 9, 11 и 13 - в размер 5000 лв.“

4. Създават се ал. 4-7:
„(4) Физическо или юридическо лице, което не е в система на контрол и се позовава на метода за биологично производство по отношение на дейности, извършвани от него по производство, преработка, съхранение, внос, износ или търговия на продукти, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(5) Когато физическо или юридическо лице, което е в система на контрол, наруши задължение от Дял ІV „Етикетиране” от Регламент 
№ 834/2007, се наказва с  глоба в размер от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв. На контролиращото лице на съответния оператор или подизпълнител се налага имуществената санкция в същия размер.
(6) На оператор, при който се установи наличие на неразрешени за биологичното производство вещества в продукти, предлагани като биологични в търговската мрежа, се налага глоба в размер 1000 лв. или имуществена санкция в размер 2000 лв. На контролиращото лице, с което операторът има сключен договор за контрол, се налага имуществена санкция в двоен размер. В случай че се установи операторът, при който е извършено замърсяването, той се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 4000 лв. На контролиращото лице, с което операторът има сключен договор за контрол, се налага имуществена санкция в същия размер.
(7) При установяване на нарушение по ал. 4-6 контролният орган издава и предписание за премахване на термините, указващи биологичен метод на производство на продуктите.”
§ 56. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Глобите и имуществените санкции по чл. 64 се намаляват с 50 на сто при заплащането им в седемдневен срок от връчването на наказателното постановление на нарушителя.
(2) Не се налагат глоби и имуществени санкции на задължените лица за неизпълнение на задълженията им, свързани с въвеждане на информация в регистъра по чл. 16а, когато по технически причини негови функции липсват и/или са ограничени.”
§ 57. В чл. 65, ал. 1 думите „ал. 1-5“ се заменят с „ал. 1-6“.


§ 58. В чл. 72а:
1. В ал. 1 думите „реда на“ се заменят с „реда и срока по“ и се създава изречение второ: „За неизпълнение на задължение по чл. 55б, ал. 6 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.“
2. В ал. 2 след думите „чл. 55б, ал. 2“ се добавя „или не изпълнява задължение по чл. 55б, ал. 6“.
§ 59. Създава се чл. 73а:
„Чл. 73а. (1) За други нарушения на този закон, както и на актове по прилагането му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. ако не е предвидено по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 10 000лв.“
§ 60. В допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и Регламент (ЕО) № 889/2008”.
2. Точка 5 се отменя.
3. В т. 6 думата „риболова“ се заменя с „рибарството“ и думите „Анекс I на Договора за създаване на Европейската общност” се заменят с „Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз”.
4. В т. 10 думите „на качеството“ се заличават, а думите 
„за качество на плодовете и зеленчуците“ се заменят с „на приложимите пазарни стандарти за плодовете и зеленчуците“.
5. Точка 16 се отменя.
6. Точка 21 се изменя така:
„21. „Класификация по скалите на Съюза“ е система за класифициране на кланични трупове от говеда (едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече), свине и овце, определена в Приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.“
7. Точка 26 се отменя.
8. Точка 28 се изменя така:
„28. „Рафинерия” е производствена единица, която има за предмет на дейност рафиниране на вносна сурова тръстикова захар.“

9. В т. 30 числото „200“ се заменя с „50“.
10. Създават се т. 34-41:
„34. „Планински продукт” е незадължителен термин за качество по смисъла на чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 за описание на продуктите, предназначени за консумация от човека, включени в списъка в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
35. „Оценяваща организация” е организация, избрана чрез състезателна процедура и одобрена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалната програма;
36. „Оператор” е лице по смисъла на чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007;
37. „Подизпълнител” е лице, на което операторът може да възлага само следните дейности: преработка и съхранение на биологични продукти;
38. „Повторно нарушение” е нарушение на задължение по чл. 23, 
ал. 1, т. 1, установено в двугодишен срок;
49. „Заведения за обществено хранене” са обекти по смисъла на 
чл. 2, подбуква „аа” от Регламент (ЕО) № 834/2007;
40. „Места за интервенционно складиране“ са места за складиране, определени в чл. 6, параграф 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1238;
41. „Частно складиране” е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, която се изразява в складиране на земеделски продукти с определено качество и в определени количества, съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“
§ 61. Навсякъде в закона думите „Разплащателната агенция” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие”.





преходни и заключителни разпоредби

§ 62. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., 
бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., 
бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 55 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1, т. 2, буква „а” думата „предпазване” се заменя със „защита”.
2. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думата „предпазване” се заменя със „защита”.
3. В допълнителните разпоредби в § 1 се създава т. 100:
„100. „разумна печалба” е печалбата съгласно чл. 5, параграф 5 във връзка с параграфи 7 и 8 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.“
4. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4, ал. 8 думата „предпазване” се заменя със „защита”, а накрая се добавя „и включва нетните разходи на дружеството по ал. 6, разумна печалба и разходите за инвестиции, ако има такива”;
б) в § 4а, ал. 2 се създава изречение трето: 
„Министърът на земеделието, храните и горите е администратор на помощта по смисъла на Закона за държавните помощи.”;
в) в § 4б:
аа) в ал. 2 се създава изречение второ: 
„Одиторът изразява становище за законосъобразност и целесъобразност на разходите, включени в размера на компенсацията по § 4, ал. 8, и предлага размер на разумната печалба.”;
бб) алинея 5 се отменя.
§ 63. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 
2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.) в чл. 11, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „държавните предприятия” се заменят с „държавното предприятие”.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. одобрява годишен доклад за дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2;”.
3. В т. 5 и 6 думите „държавните предприятия” се заменят с „държавното предприятие”.
§ 64. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (обн., ДВ, бр. 44 от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2017 г.) в чл. 3  ал. 2 и 3 се отменят.
§ 65. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., 
бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., 
бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1 и в нея т. 8 се отменя.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Действието на разрешенията по ал. 1 се прекратява:
1. при подадено заявление от притежателя;
2. при смърт на притежателя – едноличен търговец;
3. при прекратяване на дейността на притежателя на разрешението и заличаване на регистрацията му в търговския регистър.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра по чл. 37, ал. 7. Разрешението се счита за прекратено от датата на вписването.“
§ 66. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 
2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58, 63 и 92 от 2017 г. и бр. 59 и 77 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
	В чл. 3 се създават ал. 3 и 4:

„(3) По искане на производител министърът на земеделието, храните и горите издава удостоверения за съответствие на храни с качествата и изискванията за производство, установени с БДС. На интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува списък на издадените удостоверения.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава процедура за издаване и обезсилване на удостоверенията 
по ал. 3.“
	В допълнителните разпоредби в § 1, т. 12 се създава буква „х”:

„х) биологично произведени храни и продукти, предварително опаковани или неопаковани.”
§ 67. Издадените от министъра на земеделието, храните и горите до влизането в сила на този закон удостоверения по чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения запазват действието си.
§ 68. Регистрите по чл. 16, ал. 3, чл. 16а, 41 и чл. 58н, ал. 5 се създават в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
§ 69. До създаването на регистъра по чл. 16а информацията и документите по чл. 23, ал. 1, т. 4, буква „б” се представят в Министерството на земеделието, храните и горите на електронен или хартиен носител.
§ 70. Започналите и недовършени преди влизането в сила на този закон производства по Регламент (ЕО) № 1234/2007 се довършват по досегашния ред.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

От началото на 2007 г. Република България прилага мерките, включени в Общата организация на пазара (ООП) на земеделски продукти в Европейския съюз (ЕС). Адекватната законова рамка, която да обслужва практиката по прилагане на ООП на ЕС в страната беше създадена с приемането на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Общата организация на пазарите на земеделски продукти в ЕС е уредена с регламенти на Европейския съвет и на Европейската комисия, които се прилагат пряко. Затова със закона се определят националните структури, които ще прилагат мерките, включени в Общата организация на пазара на земеделски продукти, и се очертава тяхната компетентност. Законът урежда и процедури, които регламентите на ЕС предвиждат да бъдат определени на национално ниво. Със закона са създадени и правни основания за издаването на наредби по мерките, включени в ООП. Със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се създадоха необходимият административен капацитет и правила за прилагане на пазарните мерки, включени в ООП на ЕС. Приемането на изменения в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се налага по следните причини: 
Законът за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз създава необходимите условия за прилагането на регламентите на ЕС в областта на ООП като част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. След последната реформа на ОСП и в резултат на прилагането на правилата на Лисабонския договор, с които се урежда издаването от Европейската комисия на делегирани актове и на актове за изпълнение, голяма част от регламентите, към които законът препраща, бяха заменени с нови. Това налага актуализиране на правните актове на ЕС и на препратките към тях, включени в закона. Всички отменени регламенти на ЕС в текста на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз са заменени с действащите регламенти, уреждащи същата материя.
Със Закона за държавните помощи е уреден цялостният режим за прилагането на държавните помощи съгласно правото на ЕС. В него са включени и разпоредбите, които са необходими за прилагането на държавните помощи в земеделието. В този смисъл нормите на глава трета „Държавни помощи“ от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз дублират общата правна уредба на държавните помощи. Поради това законопроектът предвижда отменяне на тази глава. 
Въз основа на резултатите от одит, проведен в България от Хранителната и ветеринарна служба на Европейската комисия през ноември 2015 г., са предвидени изменения в закона, отнасящи се до биологичното производство на земеделски и хранителни продукти. Целта на предприетите изменения е националното законодателство да гарантира пълно съответствие с правно обвързващите актове на Европейския съюз за биологичното производство и етикетиране на биологични продукти и да гарантира прилагането на ефективни корективни мерки при установяване на систематични или сериозни недостатъци в работата на контролиращите лица. Отразени са правилата за акредитация по стандарт ISO 17065, според които контролиращите лица не трябва да извършват консултантска дейност. Предвидени са изменения, насочени към намаляване на риска от упражняване на контролна дейност без акредитация. С цел намаляване на административната тежест са предвидени промени, отнасящи се до изискуемите документи при кандидатстване за издаване на разрешително за контролна дейност в сферата на биологичното производство.
Във връзка с препоръки от окончателен Одитен доклад 
№ 0300101117 на Сметната палата на Република България за извършен одит „Развитие, производство и търговия с биологични храни и продукти” биологично произведените храни се добавят като отделна група храни в Закона за храните и се създава правно основание да се уредят в национален нормативен акт етикетирането и контрола на продуктите, произхождащи от заведенията за обществено хранене, които са извън обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
Във връзка с премахването на производствените квоти за захар и изоглюкоза в ЕС от 1 октомври 2017 г. се прекратява и режимът за одобряване на производители и рафиньори, което налага отпадане от закона на разпоредбите, уреждащи производствените квоти и одобряването на рафинериите и на производителите на изоглюкоза. Промяната в сектор „Захар“ е свързана и с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи. Той урежда предоставянето на данни от държавите членки до ЕК относно цените, производството, информацията за пазара на захар и изоглюкоза и информацията, изисквана по силата на международни споразумения. Информацията относно цените на продуктите и производството, както и информацията за пазара е нужна на ЕК за целите на мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти. Регламентът изисква също така държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че съответните стопански субекти ще им предоставят необходимата информация в определените срокове. За целта в закона се определя редът за подаване на информация в Министерството на земеделието, храните и горите от рафинериите и производителите на изоглюкоза, както и редът за упражняване на контрол на подаването и достоверността на информацията. 
С предлаганите промени в закона се определя и компетентният орган, който ще извършва проверки и ще налага санкции по реда на чл. 15 от Регламент (EО) № 891/2009, във връзка с издадените лицензии за внос на захар, предназначена за рафиниране.
По отношение на режимите за прилагане на публична интервенция и помощ за частно складиране се предлагат промени, с които българското законодателство се привежда в съответствие  с европейското. С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се въвеждат нови правила, детайлизирани в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, с които се уеднаквяват изискванията и процедурите за публична интервенция и частно складиране при отделните продукти с цел опростяване и гарантиране на прозрачност. Тези изменения са отразени в закона, като са актуализирани  националните процедури за прилагането на публичната интервенция и на помощта за частно складиране. 
В частта на закона, уреждаща схема „Промоционални програми“, е взет под внимание фактът, че все още се прилагат програми, за чието финансиране Комисията е взела решение преди 1 декември 2015 г. и Регламент (ЕО) № 3/2008 продължава да се прилага за тях. Отразена е препоръка на ЕК, че процедурата за избор на прилагаща организация трябва да бъде одобрена от Разплащателната агенция преди плащането.
По отношение на общата организация на пазара на плодове и зеленчуци текстовете на закона, уреждащи системата за контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци с приложимите пазарни стандарти, са прецизирани в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 
От 2017/2018 учебна година прилаганите в страната ни схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ се обединиха в една обща схема за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в детските градини и училищата. В съответствие с новото законодателство на ЕС, уреждащо обединената схема, се отменят текстовете на закона, които уреждаха прилагането на схема „Училищно мляко“, а в частта, уреждаща схема „Училищен плод“, са отразени правилата на новата схема. Съгласно европейската правна рамка държавите членки, които желаят да прилагат обединената схема, трябва да изготвят национална стратегия за срок 
6 години. Друг важен момент в прилагането на обединената схема е възможността за финансиране на съпътстващи мерки, които подпомагат основната цел на схемата – изграждане на здравословни хранителни навици у децата и придобиване на знания в областта на селското стопанство, здравословното хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги и борбата с разхищение на храни.
Измененията и допълненията в раздел раздел III „Вино“ от глава пета на закона са насочени към оптимизиране на законовата уредба, която е достатъчна за администрирането на режима на подпомагане в лозаро-винарския сектор. Целесъобразно е да отпадне подробното разписване в закона на мерките, включени в националните програми, тъй като това затруднява процеса на тяхното прилагане. Финансирането в лозаро-винарския сектор се осъществява въз основа на одобрени за петгодишен период от Европейската комисия национални програми за подпомагане и наредби, включващи подробни правила за условията и реда за тяхното прилагане. 
В раздела на закона, уреждащ мониторинга на пазара на зърно отпада задължението на земеделските производители да подават всяко тримесечие декларации за произведените количества зърно по видове, а за пшеницата - през юли, август и септември. Подаването на декларации за производство в периоди, в които такова няма, е лишено от смисъл. 
С предложената промяна декларацията ще се подава веднъж годишно от всички производители, с което се намалява административната тежест, а получената информация ще обхваща цялото произведено количества зърно. 
С цел изготвянето на точни зърнени баланси е прецизиран и минималният капацитет на обектите за съхранение на зърно, които подават информация за съхраняваните количества.  
Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 3 министърът на земеделието, храните и горите е компетентният непосредствено по-горестоящ административен орган при оспорването по административен ред на административните актове, издавани при прилагането на този закон, доколкото оспорването на административните актове по административен ред не представлява процесуална предпоставка за упражняване на правото на съдебно оспорване, както и с оглед на спазване на общите принципи за бързина, процесуална икономия и предвидимост е целесъобразно разпоредбата на чл. 2, ал. 3 да бъде отменена.
Включеното в закона допълнение на Закона за водите произтича от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, което допуска в размера на компенсацията да бъде включена и разумна печалба. Този случай не е уреден законодателно, а на практика дружеството, на което е възложена защитата от вредното въздействие на водите, е възможно да генерира печалба при извършването на тази дейност. Това налага да се запълни нормативната празнота. Също така следва да се прецизират задълженията на одитора, който проверява отчета за нетните разходи и свързаните с него документи на дружеството и може да преизчисли размера на компенсацията и на разумната печалба, когато те не са изчислени правилно. 
Промените в Закона за Селскостопанска академия имат за цел привеждане на разпоредбата на чл. 11, ал. 4 в съответствие с новата редакция на чл. 6, ал. 2.
Измененията в Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига произтичат от отпадането на необходимостта от издаване на наредба на Министерския съвет.
Допълненията в чл. 38 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия произтичат от необходимостта да се разпишат хипотези, в които действието на разрешенията се прекратява.

В Закона за храните се създава правно основание за издаване на удостоверения за съответствие на продукт „Българско бяло саламурено сирене” съгласно БДС 15:2010, „Българско кисело мляко” съгласно 
БДС 12:2010 и „Български кашкавал” съгласно БДС 14:2010, тъй като са част от изискванията за доставка на храни по Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, и по Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”.
Разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения, на основание на която се издават удостоверенията към настоящия момент, не е отменена или изменена, но следва да се разглежда в систематична връзка с чл. 51а, създаден с последните изменения на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), съгласно който географските означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, вече не се регистрират по реда на ЗМГО. Във връзка с това е целесъобразно създаването на нова законова делегация в Закона за храните за издаването на удостоверенията за храни по БДС.
Приемането на новия закон ще бъде нормативна основа за постигане на следните цели:
- Цялостно и точно прилагане на национално ниво на мерките, включени в Общата организация на пазара на ЕС.
- Оптимизиране на дейността на административните структури, ангажирани с прилагането на схемите и мерките на Общата организация на пазара.
- Развитие на биологичното земеделие в България като един от приоритетите на политиката на Министерството на земеделието, храните и горите.
- Изпълнение на препоръките на Европейската комисия, свързани с подобряване на системата за контрол върху биологичното производство на земеделски и хранителни продукти.
- Изграждане на система за събиране на информация за производството, наличностите и цените на захар и изоглюкоза и за упражняване на контрол на подаването и достоверността на информацията съгласно правото на ЕС.
- Осигуряване прилагането на схемата за предоставяна на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти на децата и учениците.
- Провеждането на ефективен мониторинг на пазара на зърно и изготвянето на точни зърнени баланси.
Промените, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, не изискват осигуряването на допълнителен финансов ресурс и ще се извършат в рамките на утвърдения за съответната година бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ и на Министерството на земеделието храните и горите. Новите изисквания на закона не налагат допълнителни разходи за неговите адресати.
От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се очакват следните по-важни резултати:
1. Осигуряване на пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на регламентите на ЕС.
2. Подобряване на административния капацитет за прилагане на пазарните мерки, включени в ООП на ЕС.
3. Усвояване на по-голям финансов ресурс при прилагането на мерките за пазарна подкрепа.
4. Запазване на положителните тенденции, свързани с увеличаването на броя на операторите и на размера на площите, включени в системата на контрол на биологичното земеделие, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни.  
5. Намаляване на тежестта върху бизнеса при прилагането на общата организация на пазарите на земеделски продукти.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз ще се осигури прилагането на следните актове на Европейския съюз:
- Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) 
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
- Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 
2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията.
- Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ.
- Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията.
- Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 
2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта.
- Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
- Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 
2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране.

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране.
- Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни.
- Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни.
- Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета.
- Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 
2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията.
- Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения.





ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Томислав Дончев)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2018 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА




УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Томислав Дончев)


