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„3. списък с достатъчен брой животновъди, 
участващи в развъдната програма, подписан 
от всички тях;“.

2. В чл. 29а, ал. 4 думите „при спазване 
на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1012“ се 
заменят с „като предоставя 7-дневен срок, в 
който може обосновано да се поиска прераз-
глеждане“ и се създава изречение второ: „В 
случай на преразглеждане и потвърждаване 
на мотивите за отказ комисията писмено уве-
домява заявителя и Европейската комисия.“

3. В чл. 29б, ал. 2 се създава т. 3:
„3. се установи изкуствено разделяне на 

стопанства, с цел доказване на достатъчен 
брой животновъди и животни, участващи в 
развъдната програма.“

4. В чл. 53в, ал. 1 думите „т. 2“ се заме-
нят с „т. 1“.

5. В § 54, ал. 1 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за животновъдството 
(обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; доп., бр. 51 от 
2007 г.) думата „автохтонните“ се заменя с 
„автохтонни“. 

§ 165. Договорите, сключени до датата 
на влизането в сила на този закон по реда 
на чл. 137а и 137б, се привеждат в съответ-
ствие с изискванията на този закон в срок до 
три месеца от датата на влизането му в сила.

§ 166. В Закона за прилагане на Общата 
организация на пазарите на земеделски про-
дукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 
от 2006 г.; изм., 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., 
бр. 17 и 106 от 2018 г. и бр. 98 от 2019 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 55б, ал. 5 навсякъде думите 
„14-дневен срок“ се заменят с „30-дневен 
срок“.

2. В чл. 72а: 
а) в ал. 1 думите „и/или без договор, 

регистриран по реда и в срока по чл. 55б, 
ал. 5“ се заличават;

б) създава се нова ал. 2:
„(2) На регистриран първи изкупвач, който 

изкупува сурово мляко без договор, регис-
триран по реда и в срока по чл. 55б, ал. 5, 
се налага глоба или имуществена санкция 
от 1000 до 4000 лв.“;

в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.

§ 167. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му  в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 6 февруари 2020 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева
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