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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 
посевния и посадъчния материал
(обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)


§ 1. В чл. 6 се създават ал. 20 и 21:
„(20) Когато при контролната официална полска инспекция по ал. 17 се установят несъответствия по вина на инспектора, които не позволяват продължаване на сертифицирането на посева, разрешението по ал. 1 се отнема.
(21) След отнемане на разрешението при условията на чл. 20 лицето може да кандидатства за издаване на ново разрешение по реда на ал. 1-20“.
§ 2. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) Когато се установят нередовности по подаденото заявление, заявителят се уведомява и се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
§ 3. В чл. 13, ал. 1 думите „Общ каталог на сортовете земеделски растителни видове или Общ каталог на сортовете зеленчукови култури“ и думите „и овощни“ се заличават.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и овощни растения“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „зеленчукови култури“ се поставя запетая и се добавя „овощни видове“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Заявителят за вписване на сорта в официалната сортова листа ежегодно подава заявление за следващата година до 20 декември на текущата календарна година. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или устно.
(8) Когато се установят нередовности по подаденото заявление, заявителят се уведомява и се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
§ 5. В чл. 16, ал. 1 думата „наредбата“ се заменя с „наредбите“.
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 13:
„(13) За получаване на разрешение по ал. 3 или за издаване на удостоверение по ал. 8 лицата подават заявление по образец в ИАСАС. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.”
2. Създава се ал. 14:
„(14) Когато се установят нередовности по подаденото заявление, заявителят се уведомява и се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
3. Досегашната ал. 13 става ал. 15.
§ 7. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2:
а) накрая се добавя „след подадено заявление по образец”;
б) създава се изречение второ:
„Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато се установят нередовности по подаденото заявление, заявителят се уведомява и се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
§ 8. В чл. 20 ал. 7 се изменя така:
„(7) В 15-дневен срок ИАСАС информира възложителя по договора за сортоизпитване за издадената от министъра на земеделието, храните и горите заповед по чл. 21.“
§ 9. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. За сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност и биологични и стопански качества се заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 7, и по ценоразпис на услугите, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.“
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) За получаване на регистрация по ал. 4 лицата подават заявление по образец в ИАСАС. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(7) Когато се установят нередовности по подаденото заявление, заявителят се уведомява и се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9.
§ 11. В чл. 31, ал. 5 изречение второ думите „съгласно наредбите по чл. 29, ал. 6“ се заменят с „на лица, положили успешно изпит за пробовземачи, организиран от ИАСАС“.
§ 12. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „отговарят на изискванията“ се добавя „за еквивалентност на Европейската комисия“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думите „трябва да са“ се добавя „етикетирани с официални OECD етикети“, а думите „документ за посевни качества и здравно състояние, издаден“ се заменят с „OECD сертификат и ISTA оранжев сертификат, издадени“.
3. В ал. 3 след думите „трябва да са“ се добавя „етикетирани с официални OECD етикети и“, а думите „документ за посевни качества и здравно състояние“ се заменят с „ISTA оранжев сертификат“.
4. В ал. 4 думите „са придружени от документ за качество, издаден от официален сертифициращ и/или контролен орган на страната износител“ се заменят с „отговарят на изискванията за еквивалентност на Европейската комисия“.
5. В ал. 5:
а) изречение първо се заличава;
б) в изречение второ след думите „OECD документ“ се добавя „и ISTA оранжев сертификат за посевни качества“.
§ 13. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „изискванията на“ се добавя „решенията за еквивалентност на Европейската комисия, на“.
2. В ал. 4 след думата „несъответствие“ се добавя „с изискванията за еквивалентност и/или“.
3. В ал. 5:
а) в основния текст накрая се добавя „взема проби и извършва лабораторен анализ на внесените семена“;
б) точки 1 и 2 се отменят.
4. В ал. 6 думите „и грунтов контрол по ал. 5“ се заличават.
5. В ал. 8 думите „т. 1“ се заличават.
§ 14. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изискванията на този закон не се прилагат за семена и посадъчен материал, предназначени за износ в трети страни.“
2. Алинеи 2-7 се отменят.
§ 15. В чл. 62, ал. 1 думите „който произвежда, заготвя и/или“ се заличават.

Заключителна разпоредба
§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му 
в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за посевния и посадъчния материал


Във връзка с т. 4 от Решение № 704 на Министерския съвет от 
5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, съгласно която министрите следва да изготвят и публикуват за обществено обсъждане проекти за изменение и допълнение на нормативни актове с оглед на идентифицираните предложения по т. 1, е извършен детайлен преглед на действащото законодателство. След извършения анализ се установи, че е необходимо да се направят изменения в Закона за посевния и посадъчния материал, с оглед на привеждане на услугите за бизнеса, предоставяни в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).
Във връзка с изложеното се налага оптимизиране на сроковете за предоставяне на услуги по реда на Закона за посевния и посадъчния материал и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД, чрез въвеждане на срок, не по-кратък от 10 работни дни, за отстраняване на нередовности по подадено заявление. С въвеждането на такъв срок ще се ограничат административното регулиране и административният контрол съгласно изискванията на закона и ще се премахне възможността за налагане на ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. 
По отношение на Закона за посевния и посадъчния материал следва да се отбележи, че в досегашния действащ закон в някои от разпоредбите, засягащи подаване на заявление за извършване на регистрация или предоставяне на услуга в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, не е посочен срок за отстраняване на нередовности по подадено заявление, което създава предпоставки за утежняване на административния контрол и противоречи на чл. 7, ал. 2 от ЗОАРАКСД, съгласно който срокът се определя със закон. Към момента при установяване на неточна, непълна и невярна информация в подадена заявка за сортоизпитване ИАСАС уведомява писмено заявителя и му предоставя едноседмичен срок за отстраняване на нередностите съгласно чл. 9, ал. 9 на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. При неспазване на срока по ал. 9 заявката се счита за оттеглена. Същите условия важат и за заявленията, подадени по чл. 36 от същата наредба, относно вписването на признатите сортове земеделски растения в официалната сортова листа. Действащите разпоредби предоставят на заявителите едноседмичен срок за отстраняване на нередовности по подадено заявление в ИАСАС, което не съответства на изискванията на ЗОАРАКСД.
С приемането на промяната в закона лабораториите по чл. 8 и 9 и лицата, които искат да получат разрешение за сортоизпитване или удостоверение за сортоизпитател по чл. 18 от Закона за посевния и посадъчния материал, ще разполагат със законоустановен срок за отстраняване на нередности по подадените в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол заявления, като това ще ги улесни при събирането на всички необходими документи и при отстраняването на нередности по документите. В проекта се предвижда въвеждане на същия срок и в разпоредбите на закона относно вписването на сортове растения в Официалната сортова листа на Република България и в разпоредбите за получаване на регистрация за търговия с посевен и/или посадъчен материал.
С проекта се предлага сортоизпитването на овощни видове растения да бъде само за различимост, хомогенност и стабилност, както е по европейското законодателство. Европейският съюз (ЕС) не изисква опити за биологични и стопански качества за овощни видове растения. Ако остане досегашният текст, българските заявители ще бъдат поставени при по-тежки условия отколкото конкурентите им от ЕС.
С промените се цели и прецизиране на разпоредбите относно вноса и износа на посевен материал от и за трети страни, като вносът трябва да отговаря на изискванията за еквивалентност на ЕС, а изискванията на закона не се прилагат за семена, предназначени за износ в трети страни съгласно европейското законодателство. Освен това отпада изискването за стопроцентова проверка на съответствието на семената чрез извършване на грунтов контрол, което е сериозно утежнение за бизнес операторите.


С приемането на проекта ще се облекчат условията за заявителите за сортоизпитване и търговците на посевен и посадъчен материал, като отпаднат някои изисквания към тях, и ще се оптимизира предоставянето на административни услуги в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол чрез въвеждане на регламентиран срок за отстраняване на нередности по подадените заявления съгласно изискванията на ЗОАРАКСД, което ще ограничи административното регулиране и административния контрол и ще осигури равен достъп до административните услуги за физическите и юридическите лица.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

№……….………………….

……………………. 2019 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 2019 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.
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.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)



