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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., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 г.)


§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури предприема действия за събиране на недължимо платените и надплатените суми по проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за рибарство, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.
(4) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., което представлява основание за налагане на финансова корекция по чл. 70, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с решение за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на ИАРА по реда на глава пета от същия закон.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., извън основанията по ал. 4, се установява с акт за установяване на публично държавно вземане, издадено от изпълнителния директор на ИАРА по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 4 и 5, като се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения договор. Заповедта и правилата се обнародват в „Държавен вестник“.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 7 и 8.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Разпоредбата на § 1, т. 1 относно чл. 6, ал. 4 се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането в сила на този закон.

§ 3. 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 рибарството и аквакултурите

Със законопроекта се правят изменения и допълнения в чл. 6 от Закона за рибарството и аквакултурите.
С новата ал. 3 Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) се определя като отговорната администрация за събирането на недължимо платените или надплатени суми по проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, включително на глобите и имуществените санкции, предвидени в други нормативни актове на Европейския съюз.
С новата ал. 4 се потвърждава правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции по чл. 70, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР). В този смисъл е препратката в § 2 от Преходните и заключителните разпоредби.
С ал. 5 се дава възможност на изпълнителния директор на ИАРА, извън основанията по ал. 4, да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.
С ал. 6 се създава правно основание изпълнителният директор на ИАРА да одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР. Тези правила не са правно основание за издаването на решенията за налагане на финансова корекция, тъй като такива се издават и в момента. С правилата ще се определя само размерът на финансовите корекции или каква сума следва да се събере с акта за установяване на публично държавно вземане. С цел публичност и прозрачност и за да достигнат до възможно най-широк кръг адресати, заповедта и правилата се предвижда да се обнародват в „Държавен вестник”.

С определянето на органа и на процедурата за приемане на правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ ще се осигури стабилитет по отношение на правилата и тяхното прилагане. 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
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 рибарството и аквакултурите.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
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)

