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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 лечебните растения
(Обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 23 и 91 от 2002 г.)


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “събирането” се поставя запетая, съюзът “и” се заличава и след думата “изкупуването” се добавя “износа, временния износ и/или пасивното усъвършенстване”.
2. В ал. 2 думата “приложението” се заменя с “приложение № 1”.

§ 2. В чл. 10 се създава ал. 6:
“(6) Специален режим на опазване и ползване на някои видове може да бъде определен и след срока по ал. 2, когато това е:
1. предвидено в заповедта по ал. 2;
2. свързано с теренни наблюдения и оценки на находища, извършвани през текущата година;
3. наложено от възникнали природни или свързани с човешка дейност обстоятелства с негативно въздействие върху лечебните растения;
4. свързано с прилагането на ал. 3, т. 3.”

§ 3. Член 11 се отменя.

§ 4. Член 14 се изменя така:
“Чл. 14. Видовете растения, обявени за защитени съгласно приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие и обхванати в списъка по приложение № 1 към този закон, се опазват съобразно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.”

§ 5. Член 15 се изменя така:
“Чл. 15. За находища на лечебни растения, намиращи се в защитени територии, се прилагат режимите и нормите, установени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии, а по отношение на опазването и ползването - разпоредбите на Закона за лечебните растения.”

§ 6. Член 19 се отменя.

§ 7. В чл. 21 се създават ал. 5 и 6:
“(5) Разрешителното по ал. 2 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(6) Разрешителното задължително придружава събраните билки или генетичен материал до крайния им потребител в страната.”

§ 8. В чл. 22, т. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
1. След думата “лесничейство” се добавя “или на държавната дивечовъдна станция в определения им териториален обхват”.
2. В  буква ”а” след предлога “за” се добавя “земите и” и след думата “лесничейството” се добавя “или държавната дивечовъдна станция”.
3. В буква “б” след предлога “за” се добавя “земите и”.
4. Буква “в” се изменя така:
“в) за земите и горите – частна собственост, разрешително се издава на собственика без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица – възмездно и безвъзмездно, при свободно договаряне; преотстъпването на правата в този случай има действие след вписването му в разрешителното от органа по буква “а”.”

§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “не по-голям” се заменят с “не по-малък”.
2. Създава се ал. 3:
“(3) Размерът на таксите за събиране на билки не може да бъде по-малък от 0,01 лв./кг свежо тегло.”

§ 10. В чл. 25, ал. 1, т. 1 думите “Националния фонд “Българска гора” се заменят с “Бюджета на Националното управление по горите”.

§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) след думите “се издава на” се добавя “билкозаготвител, регистриран по Търговския закон, или на” и думите “или за първична обработка” се заличават;
б) създават се т. 5, 6 и 7:
“5. срок на ползване;
6. други условия, свързани с опазване на находището;
7. лица, извършващи ползването, ако те за различни от титуляря на разрешителното.”
2. Създават се ал. 2 и 3:
“(2) Когато разрешителното е издадено на билкозаготвител, регистриран по Търговския закон, допуска се той да организира събирането с помощта на не повече от 20 души, поименно записани в разрешителното съгласно ал. 1, т. 7.
(3) Разрешителното се издава преди осъществяване на ползването.”

§ 12.  Създават се чл. 28а и 28б:
“Чл. 28а. Забранява се на физически лица и на юридически лица да продават, изкупуват и превозват билки или генетичен материал, за които няма издадено разрешително за ползване по чл. 22 или удостоверение за отглеждане в култура по чл. 46, т. 3.
Чл. 28б. Забранява се ползването на лечебни растения в нарушение на определените в разрешителното по чл. 26, ал. 1 вид, количество, район, начин на ползване и други условия.”

§ 13. В чл. 30 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 след думата “тяхното” се добавя “замразяване или”, а думата “балиране” се заменя с “опаковане”.
2. В ал. 2 след думата “е” се добавя “замразяване или”.

§ 14. В чл. 31, ал. 2, т. 2, след думата “билки” се добавя “и техния произход по разрешително”.

§ 15. Създава се чл.  31a:
“Чл. 31a. (1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 2 се води за всеки билкозаготвителен пункт и склад за билки и се идентифицира с пореден номер, адрес на билкозаготвителния пункт и данни за билкозаготвителя - име, ЕГН и адрес, когато той е физическо лице, или наименование, седалище, адрес, БУЛСТАТ и данъчен номер, когато е лице,  регистрирано по Търговския закон.
(2) Приключените книги се съхраняват една година от лицата по 
чл. 31 и 32 или в случай на прекратяване на тяхната дейност - от съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
(3) При прекратяване дейността на пункта или склада за билки лицата по чл. 31 и 32 са длъжни в срок 7 дни писмено да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите и да й предоставят за съхраняване книгата по чл. 31, ал. 2, т. 2.”

§ 16. В чл. 32, ал. 2 накрая се добавя “и на чл. 31а”.

§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя “- за физически лица”.
2. Създава се нова т. 2: 
“2. наименование, седалище, адрес, БУЛСТАТ и данъчен номер на юридическото лице и данните по т. 1 на лицето, което го представлява - за билкозаготвител, регистриран по Търговския закон, както и имената  и личните данни на лицата, които  ще се впишат в разрешителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2;”
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

§ 18. В чл. 39 накрая се добавя “а в случаите по чл. 22, т. 3 – по реда на Закона за Върховния административен съд”.

§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите “титуляря на разрешителното за ползване” се добавя “или на записаните в него по реда на чл. 26, ал. 2 лица”.
2. В ал. 2 накрая се добавя “а в случаите, когато е издадена от областен управител – по реда на Закона за Върховния административен съд”.

§ 20. В глава трета се създава раздел ІІІ:
“Раздел III
Износ, временен износ и/или пасивно усъвършенстване на билки. Ред за издаване на удостоверението за износ, временен износ и/или пасивно усъвършенстване на билки
Чл. 41а. (1) Износът, временният износ и/или пасивното усъвършенстване на свежи или подложени на първична обработка билки се допуска само при представяне на удостоверение, издадено от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него длъжностни лица. 
(2) Удостоверението е със срок на валидност 3 месеца от датата на издаването му.
Чл. 41б. (1) За издаване на удостоверение по чл. 41а, ал. 1 могат да кандидатстват юридически лица и еднолични търговци, които подават в Министерството на околната среда и водите следните документи:
1.	попълнен формуляр на удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки;
2.	удостоверения за съдебна и данъчна регистрация и код БУЛСТАТ;
3.	документи, потвърждаващи верността на данните в удостоверението - договор, поръчка, проформа фактура;
4.	разрешителни за ползване – за билки, получени от диворастящи лечебни растения, и/или удостоверения за отглеждане в култура – за билки, получени от култивирани лечебни растения;
5.	документ от съответната регионална инспекция по околната среда и водите за разпределени количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване - при необходимост;
6.	фактура за платена такса за ползване на диворастящи лечебни растения.
(2) Документите по ал. 1 се подават в оригинал и копие, като оригиналите се връщат на заявителя, а копията се съхраняват в Министерството на околната среда и водите.
Чл. 41в. (1) Издаването на удостоверение по чл. 41а, ал. 1 или отказът за издаването му се извършва от Министерството на околната среда и водите в 5-дневен срок след получаването на документите по чл. 41 б. 
(2) При съответствие между представените от заявителя и изискуемите по чл. 41б, ал. 1 документи министърът на околната среда и водите или упълномощените от него длъжностни лица издават удостоверението по чл. 41а, ал. 1.
(3) При несъответствия между представените и изискуемите документи министърът на околната среда и водите или упълномощените от него длъжностни лица дават писмени указания на заявителя да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок.
(4) Когато заявителят не отстрани нередовностите в срока по ал. 3, министърът на околната среда и водите или упълномощените от него лица, отказват издаването на удостоверението по чл. 41а, ал. 1.
Чл. 41г. (1) Отказът да се издаде удостоверение по чл. 41а, ал. 1 се мотивира писмено, а документите се връщат на заявителя. Отказът с копия от документите се съхранява в Министерството на околната среда и водите.
(2) Заявителят може с писмено възражение да поиска преразглеждане на решението по ал. 1 в 7-дневен срок от датата на получаване на отказа.

(3) Министърът на околната среда и водите в 14-дневен срок от датата на постъпване на възражението със заповед потвърждава отказа или го отменя, като в последния случай издава удостоверението по чл. 41а, ал. 1.
(4) Îòêàçúò çà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèå ïî ÷ë. 41à, àë. 1, êàêòî è çàïîâåäòà, ñ êîÿòî ñå ïîòâúðæäàâà îòêàçúò, ìîãàò äà ñå îáæàëâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä.
×ë. 41ä. Ïðè èçíîñ, âðåìåíåí èçíîñ è/èëè ïàñèâíî óñúâúðøåíñòâàíå íà áèëêè èçíîñèòåëÿò å äëúæåí äà ïðåäñòàâè íà ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè óäîñòîâåðåíèåòî ïî ÷ë. 41à, àë. 1.
×ë. 41å. Ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè â ñúîòâåòñòâèå ñ ìèòíè÷åñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî:
1. îñúùåñòâÿâàò íàäçîð è êîíòðîë ïðè èçíîñ, âðåìåíåí èçíîñ è/èëè ïàñèâíî óñúâúðøåíñòâàíå íà ñâåæè èëè ïîäëîæåíè íà ïúðâè÷íà îáðàáîòêà áèëêè;
2. èçèñêâàò ïðåäñòàâÿíå íà óäîñòîâåðåíèåòî ïî ÷ë. 41à, àë. 1 ïðè èçíîñ, âðåìåíåí èçíîñ èëè ïàñèâíî óñúâúðøåíñòâàíå íà áèëêè;
3. çàâåðÿâàò óäîñòîâåðåíèåòî, êàòî âïèñâàò äåéñòâèòåëíîòî êîëè÷åñòâî èçíàñÿíè áèëêè;
4. âçàèìîäåéñòâàò ñ Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå ïî îòíîøåíèå íà êîíòðîëà è îáìåíà íà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî èçíîñà, âðåìåííèÿ èçíîñ è/èëè ïàñèâíîòî óñúâúðøåíñòâàíå íà áèëêè.
×ë. 41æ. Íà âñåêè 3 ìåñåöà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è Àãåíöèÿ “Ìèòíèöè” îáìåíÿò èíôîðìàöèÿ çà èçäàäåíèòå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ÷ë. 41à, àë. 1 è çà îñúùåñòâåíèÿ ïî òÿõ èçíîñ, âðåìåíåí èçíîñ è/èëè ïàñèâíî óñúâúðøåíñòâàíå íà áèëêè.
×ë. 41ç. Çà íåóðåäåíèòå ñëó÷àè ïî òîçè ðàçäåë ñå ïðèëàãà âúíøíîòúðãîâñêèÿò ðåæèì íà ñòðàíàòà ñúãëàñíî ðàçïîðåäáèòå íà Çàêîíà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå è çà ïðàâèëàòà çà òúðãîâèÿ è ïîäçàêîíîâèòå àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî ìó.”

§ 21. Â ÷ë. 42, àë. 1, ò. 5 äóìàòà “ðúêîâîäèòåëÿ” ñå çàìåíÿ ñ “íà÷àëíèêà”.

§ 22. Â ÷ë. 43, àë. 2 ñå ñúçäàâàò ò. 7 è 8:
“7. óòâúðæäàâà êîåôèöèåíòè çà ïðåâðúùàíå íà êîëè÷åñòâàòà áèëêè îò ñâåæî â ñóõî òåãëî;
8. èçäàâà óäîñòîâåðåíèÿ çà èçíîñ, âðåìåíåí èçíîñ è/èëè ïàñèâíî óñúâúðøåíñòâàíå íà ñâåæè èëè ïúðâè÷íî îáðàáîòåíè áèëêè.”

§ 23. Â ÷ë. 44, àë. 2, ò. 4 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà Çàêîíà çà ïîñåâíèÿ è ïîñàäú÷íèÿ ìàòåðèàë.

§ 24. Â ÷ë. 48 äóìàòà “ðúêîâîäèòåëÿò” ñå çàìåíÿ ñ “íà÷àëíèêúò”.

§ 25. ×ëåí 49 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 49. Äèðåêòîðúò íà äúðæàâíîòî ëåñíè÷åéñòâî èëè íà äúðæàâíàòà äèâå÷îâúäíà ñòàíöèÿ: 
1. îðãàíèçèðà îõðàíàòà íà ëå÷åáíèòå ðàñòåíèÿ îò äúðæàâíèÿ è îáùèíñêèÿ ãîðñêè ôîíä â òåðèòîðèàëíèÿ îáõâàò íà äåéíîñò íà ëåñíè÷åéñòâîòî èëè íà äèâå÷îâúäíàòà ñòàíöèÿ;
2. èçäàâà ðàçðåøèòåëíè çà ïîëçâàíå íà ëå÷åáíè ðàñòåíèÿ îò äúðæàâíèÿ è îáùèíñêèÿ ãîðñêè ôîíä â òåðèòîðèàëíèÿ îáõâàò íà äåéíîñò íà ëåñíè÷åéñòâîòî èëè íà äèâå÷îâúäíàòà ñòàíöèÿ.”

§ 26. Ñúçäàâà ñå ÷ë.  49à:
“×ë. 49à. Îðãàíèòå ïî ÷ë. 42 ìîãàò äà âúçëîæàò íÿêîè îò ïðàâîìîùèÿòà ñè ïî òîçè çàêîí íà óïúëíîìîùåíè îò òÿõ äëúæíîñòíè ëèöà.”

§ 27. Â ÷ë. 50, ò. 4 äóìàòà “ðúêîâîäèòåëÿ” ñå çàìåíÿ ñ “íà÷àëíèêà”.

§ 28. Â ÷ë. 50, ò. 2, 3 è 4, ÷ë. 55, ÷ë. 57, àë. 3 è â § 3 è 4 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè äóìàòà “ðàçäåë” ñå çàìåíÿ ñ “÷àñò”.

§ 29. Â ÷ë. 53 ÷èñëîòî “20” ñå çàìåíÿ ñ “10” è äóìàòà “âñåêè” ñå çàëè÷àâà.

§ 30. Â ÷ë. 55 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 2: 
“(2) Â ðàçðàáîòêàòà ïî àë. 1 ñ ïðåäèìñòâî ñå âêëþ÷âàò ðàçïðîñòðàíåíèòå â ðàéîíà âèäîâå ëå÷åáíè ðàñòåíèÿ - îáåêò íà ñòîïàíñêî ïîëçâàíå, êàêòî è ëå÷åáíè ðàñòåíèÿ ïîä ñïåöèàëåí ðåæèì íà îïàçâàíå è ïîëçâàíå èëè ïðåäñòàâëÿâàùè èíòåðåñ ïî ïðè÷èíè îò ïðèðîäîçàùèòåí èëè íàó÷åí õàðàêòåð.”

§ 31. Â ÷ë. 56 àë. 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(4) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå:
1. óòâúðæäàâà ìåòîäèêà çà îöåíêà íà ðåñóðñèòå îò ëå÷åáíè ðàñòåíèÿ;
2. èçäàâà íàðåäáà çà èçâúðøâàíå íà äúëãîñðî÷íà îöåíêà è íàáëþäåíèå íà åñòåñòâåíè ïîïóëàöèè îò ëå÷åáíè ðàñòåíèÿ.”

§ 32. Â ÷ë. 59, ò. 4 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “è òúðãîâèÿ”.

§ 33. Â ÷ë. 63 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1.
2. Създава се ал. 2: 
“(2) Директорът на дирекция на национален парк има право да контролира и проверява в прилежащите на националния парк населени места и в техните землища превозните средства, билкозаготвителните пунктове, пазарите и складовете за билки.”

§ 34. В чл. 64 след думата “лесничейство” се добавя “или държавна дивечовъдна станция”.

§ 35. Създава се чл. 64а:
“Чл. 64а. За неуредените случаи при осъществяване на контролните правомощия по този закон се прилагат разпоредбите на глава девета от Закона за опазване на околната среда.”

§ 36. Наименованието на глава шеста се изменя така:
“Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност”

§ 37. В глава шеста се създава раздел І:
“Раздел I
Принудителни административни мерки

Чл. 64б. (1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях компетентните органи или упълномощени от тях длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки по реда на чл. 64в, 64г и 64д.
(2) Принудителните административни мерки са превантивни, преустановителни и възстановителни.	

Чл. 64в. Органите по чл. 59, 62, 63 и 64 прилагат принудителни административни мерки по чл. 64г в случаите на:
1. природни бедствия;
2. аварии и други непредвидени обстоятелства, предизвикани от човешка дейност;
3. възникване на непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на естествените находища или биологичното разнообразие на лечебни растения.
Чл. 64г. (1) Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите:
1. спират с мотивирана заповед дейности по ползването на лечебни растения в техните естествени находища, извършвани в нарушение на този закон;
2. издават задължителни предписания за мерки за опазване, поддържане и възстановяване на естествените находища на лечебни растения, както и за предотвратяване и/или отстраняване на нарушения и вредните последици от тях с определяне на срокове и отговорници за изпълнението им.
(2) Директорите на дирекции на национални паркове съобразно териториалната си компетентност:
1. упражняват правомощията по ал. 1;
2. ограничават или забраняват достъпа до естествени находища на лечебни растения за определен период.
(3) Директорите на държавни лесничейства, директорите на държавни дивечовъдни станции и кметовете на общини съобразно териториалната си компетентност упражняват правомощието по ал. 2, т. 2, като уведомяват за това съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
Чл. 64д. (1) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на органите по чл. 64в, в която се посочват основанието за налагане, видът и начинът на прилагане на съответната принудителна административна мярка.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(3) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.”

§ 38. Съдържанието на досегашната глава шеста се обособява в раздел II “Административнонаказателна отговорност“. 

§ 39. Членове 67, 68 и 69 се отменят.

§ 40. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В чл. 71, ал. 1 след думите “чл. 10, ал. 1” се добавя “и 6”.
2. Алинея 2 се отменя.

§ 41. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Който ползва лечебни растения с редовно издадено разрешително, но извън указаните в него вид на ползване, разрешено количество, район или конкретно находище, начин на ползване и срок, както и при неизпълнение на поставените в разрешителното други условия се наказва с глоба до 1000 лв. или с имуществена санкция до 2000 лв.”

§ 42. Създават се чл. 73а и 73б:
“Чл. 73а. Който в нарушение на чл. 28а продава, изкупува и/или превозва билки или генетичен материал, за които няма издадено разрешително за ползване по чл. 22 или удостоверение за отглеждане в култура по чл. 46, т. 3, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 3000 лв.
Чл. 73б. Който наруши изискванията на наредбата по чл. 29, ал. 3, се наказва с глоба до 3000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.”

§ 43. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите “реализираните и налични количества билки” се добавя “и техния произход”.
2. Думите “както и при поискване” се заличават.

§ 44. Ñúçäàâàò ñå ÷ë.  76à, 76á è 76â:
“×ë. 76à. Êîãàòî, ëèöàòà ïî ÷ë. 31 è 32 íå ïðåäñòàâÿò  èëè íå ïðèòåæàâàò äîêóìåíòèòå ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 33, èì ñå íàëàãà ãëîáà äî 1000 ëâ. èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ äî 2500 ëâ.
×ëåí 76á. Çà íåèçïúëíåíèå íà çàäúëæèòåëíèòå ïðåäïèñàíèÿ ïî 
÷ë. 64ã, àë. 1, ò. 2 è ÷ë. 64ã, àë. 2, ò. 1 ôèçè÷åñêèòå ëèöà ñå íàêàçâàò ñ ãëîáà äî 1000 ëâ., à íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ äî 2000 ëâ.
×ë. 76â. Çà äðóãè íàðóøåíèÿ íà òîçè çàêîí, àêî èçâúðøåíîòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, ôèçè÷åñêèòå ëèöà ñå íàêàçâàò ñ ãëîáà äî 1000 ëâ., à íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ äî 2000 ëâ.” 

§ 45. Â Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â § 2 îò öèôðàòà “3” ñå çàìåíÿ ñ “5”.
2. Â § 3 îò öèôðàòà “3” ñå çàìåíÿ ñ “5”.

§ 46. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ñå äîïúëâà ñúñ ñëåäíèòå âèäîâå ëå÷åáíè ðàñòåíèÿ:

“Àéâàæèâà áàãðèëíà, ñèíÿ	Alkanna tinctoria (L.) Tausch			Boraginaceae
Áîæóð òåñíîëèñòåí		Paeonia tenuifolia L.				Paeoniaceae
Ãèìíàäåíèÿ êîìàðîöâåòíà	Gymnadenia conopsea (L.) R.Brown		Orchidaceae	
Äàêòèëîðèçà áàóìàíèàíîâà	Dactylorhiza baumaniana Holzinger et Kunkele	Orchidaceae
Äàêòèëîðèçà áúçîâà		Dactylorhiza sambucina (L.) Soo			Orchidaceae
Äàêòèëîðèçà êàëîïèñèåâà	Dactylorhiza kalopisii E. Nelson			Orchidaceae
Äàêòèëîðèçà ìåñåñòî÷åðâåíà	Dactylorhiza incarnata (L.) Soo			Orchidaceae
Äàêòèëîðèçà ñúðöåâèäíà	Dactylorhiza cordigera (Fries.) Soo		Orchidaceae
Äàêòèëîðèçà ñÿðíîæúëòà	Dactylorhiza romana (Sebast.) Soo		Orchidaceae
Äàêòèëîðèçà òîðáåñòà		Dactylorhiza saccifera (Brougn.) Soo		Orchidaceae
Êàäúíêà, ïîëñêè ìàê		Papaver rhoeas L. 				Papaveraceae
Êàòðàíèêà			Artemisia alba L.					Asteraceae
Êîïðèâà îáèêíîâåíà 		Urtica dioica L.					Urticaceae
Êîòåíöå ïëàíèíñêî 		Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.		Ranunculaceae
Êîòåíöå ïîëñêî 		Pulsatilla pratensis (L.) Mill.			Ranunculaceae
Êîòåíöå ïðîëåòíî 		Pulsatilla vernalis (L.) Mill.			Ranunculaceae
Êîòåíöå ñëàâÿíñêî 		Pulsatilla slavjankae (Rummelsp) D.Jord. et Koz.	Ranunculaceae
Êîòåíöå õàëåðîâî		Pulsatilla halleri (All.) Willd. 			Ranunculaceae
Ëàéêà				Chamomilla recutita (L.) Rausch.			Asteraceae
Ìàòî÷èíà îáèêíîâåíà 		Mellisa officinalis L.				Lamiaceae
Ìåíòà ëþòèâà			Mentha piperita L.				Lamiaceae
Ðåïåé îáèêíîâåí 		Arctium lappa L. 				Asteraceae
Ïåëèí ïîíòèéñêè 		Artemisia pontica L.				Asteraceae
Ñàëåï áîðîâ			Orchis pinetorum Boiss. Et Kotschy		Orchidaceae
Ñàëåï åëåãàíòåí		Orchis elegans Heuffel.				Orchidaceae
Ñàëåï îâàëåí			Orchis ovalis F.M. Schmidt ex Mayer		Orchidaceae
Òðîñêîò 			Cynodon dactylon (L.) Pers.			Poacea 
Õâîéíà îáèêíîâåíà 		Juniperus communis L.				Cupressaceae 
Øèïêà îáèêíîâåíà 		Rosa canina complex				Rosaceae”


ÏÐÅÕÎÄÍÈ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 47. Íàâñÿêúäå â çàêîíà äóìàòà “ïîçâîëèòåëíî” ñå çàìåíÿ ñ “ðàçðåøèòåëíî”.

§ 48. (1) Êîìïåòåíòíèòå äà èçäàâàò ðàçðåøèòåëíî çà ïîëçâàíå íà ëå÷åáíè ðàñòåíèÿ îðãàíè ïî òîçè çàêîí ñà äëúæíè â òðèìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî ìó â ñèëà äà èçãîòâÿò íîâè ôîðìóëÿðè ñúîáðàçíî îáðàçåöà - ïðèëîæåíèå ¹ 2 êúì ÷ë. 21, àë. 5.
(2) Äîïóñêà ñå èçïîëçâàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå ôîðìóëÿðè íà ðàçðåøèòåëíè, äî èç÷åðïâàíåòî èì, íî íå ïî-êúñíî îò åäíà ãîäèíà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí.

§ 49. Â Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à (îáí., ÄÂ, áð. 78 îò 2000 ã.; èçì. è äîï., áð. 26 îò 2001 ã. è áð. 77 è  79 îò 2002 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ: 
1. Â ÷ë. 79 àë. 2 ñå îòìåíÿ.
2. Â ïðèëîæåíèå ¹ 1 êúì ÷ë. 5, àë. 2, ò. 1 è àë. 5 ñå ñúçäàâà ò. 11à:
“11à. Ìå÷êà (Ursus arctos L.)*
*Ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 48 è 49 îò Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå.”.

§ 50. Â ïðèëîæåíèå ¹ 2 êúì ÷ë. 8, àë. 1, ÷àñò II “Ïîääúðæàíè ðåçåðâàòè”, ðåä 33 îò Çàêîíà çà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè (îáí., ÄÂ, áð. 133 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 98 îò 1999 ã., áð. 28, 48 è 78 îò 2000 ã. è  áð. 23, 77 è 91 îò 2002 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå äîïúëíåíèÿ: 
1. Â êîëîíà 5 ñå äîáàâÿ “Çàï.”.
2. Â êîëîíà 6 ñå äîáàâÿ “ÐÄ-1292”.
3. Â êîëîíà 7 ñå äîáàâÿ “17.X. 2003 ã.”.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …… …………… 2003 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.


ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)

Приложение № 2 към чл.  21, ал. 5
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2.
3. ?????:

4. ???????   ………………………….

                       
      ??????? N0   …………………………….         
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РАЗРЕШИТЕЛНО      N0                     /..................(????)

?? ???????? ?? ??????? ????????
(???????? ?? ????? / ????????? ???????? )


???????? ...............................................

???????  ....................................……..

?????? …............................................ 

???????.......................................        ?????? ........................................
6. 
На основание чл.22, т. ….…...… от  Закона за лечебните растения и Решение № ............от ............ на Общинския съвет за приемане на такси 

?? ???? ?? ...........................   ?? ..............................
7.   ????????? ??                 ??....................................................................................……………
                                                (???, ???????, ???????)

……………………………………………………

8. ?? ??./?. ..............................................................
  ??. ...........................................................................
  ??????................................................................
  ???. .......................................................................
???    SHAPE  \* mergeformat file_0.wmf


9.
?????...................................................
?? ??./?. ..................................................
??. ........................................................
??????.............................................
???. ......................................................

???????      


??????? N0  
        

10. ?? ??????:
No
???????????? ?? ???????
????? (??, ??.)
??????????
??. ????? (??.)
???? ???? (??.)
1.





2.





3.






??????:





……………………………………………………………………………………
                                                            (?????? ????)
? ??????????????? ?????? ? ????????? ??? ???????? ???????: …………………………………………………..
                                                                                                             (???????? ? ?????? ?? ????????)                             ……………………………………………………………………….….. ? ??? ????????????, ???????? ?? ????? ?? ?????????
 (с помощта на лица, организирани от титуляря)

11. ????????:
                  ??????:

12.
 (???????? ? ???????)
13. ??????? ??????:
??????:
????? ?? ???????????
Разрешителното  се издава на лице, което извършва ползване или на билкозаготвител, регистриран по Търговския закон.

Указания за информацията на гърба на формуляра:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ:
1.	При извършване на ползването да носи винаги в себе си разрешителното.
2.	Да не извършва ползване в места, по начин и със средства извън указаните в разрешителното.
3.	Да извършва само указаните в  разрешителното видове ползвания.
4.	Да опазва находищата на лечебните растения.
5.	Да спазва правилата за противопожарна безопасност.
6.	Да не преотстъпва правата за ползване на това  разрешително.

ЛИЦА, КОИТО СА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ТИТУЛЯРЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО

1.	………………………………………………………………………………………………………………………………………
                               (име, презиме, фамилия)                                                 ЕГН                                        Адрес
2.	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
4.	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
5.	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
6.	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
7.	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
8.	......................................................................................................................................................................................
9.	......................................................................................................................................................................................
10.	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
11.	…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
12.	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13.	.....................................................................................................................................................................................
14.	.....................................................................................................................................................................................
15.	......................................................................................................................................................................................
16.	......................................................................................................................................................................................
17.	.......................................................................................................................................................................................
18.	......................................................................................................................................................................................
19.	......................................................................................................................................................................................
20.	.....................................................................................................................................................................................


                                                                                       Подпис на длъжностното лице    ………………………


                                                                                                                                                        Печат  на ведомството










Указания за съдържанието и попълването на формуляра:
1.	Наименование на администрацията на централната или местната власт, издаваща разрешителното:
-	Министерство на околната среда и водите
-	Министерство на земеделието и горите или Национално управление по горите
-	областна администрация
-	община
2.	Наименование на поделение на администрацията по т. 1.
-	дирекция на национален парк
-	държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция
3.	Адрес на администрацията (областна администрация, община, дирекция на национален парк, държавно лесничейство, държавна дивечовъдна станция).
4.	БУЛСТАТ, данъчен № на администрацията по т. 3.
5.	Реквизитите се попълват според образеца.
6.	Основание за издаване на разрешителното, съответно:
-	член 22, ал. 1 от Закона за лечебните растения – при издаване на разрешителното от държавно лесничейство или от държавна дивечовъдна станция
-	член 22, ал. 2 от Закона за лечебните растения - при издаване на разрешителното от община, като се посочва и № на решението на общинския съвет за приемане на общинските такси за ползване на лечебни растения;
-	член 22, ал. 3 от Закона за лечебните растения - при издаване на разрешителното от областен управител;
-	член 22, ал. 4 от Закона за лечебните растения - при издаване на разрешителното от дирекция на национален парк.
7.	Посочва се физическото лице или юридическото лице, на което се издава разрешителното.
8.	 Данни за физическото лице, на което се издава разрешителното.
9.	Данни за юридическото лице, на което се издава разрешителното.
10.	Попълва се според образеца, като се указват видът на ползването, билката, мярка (кг или брой), количество, единична такса (лв.), обща сума (цифром и словом), задължения на ползвателя и дали ще ползва помощта на лица под негова организация.
11.	Подпис на титуляря.
12.	Длъжност, фамилия и подпис на длъжностното лице, издало разрешителното, и печат на ведомството.
13.	На гърба на формуляра се вписват данните на лицата, които са организирани от титуляря за извършване на ползването.
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М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения



Измененията и допълненията на Закона за лечебните растения са свързани с настъпили промени в законодателството, облекчаване на административни процедури по неговото прилагане и отстраняване на констатирани несъвършенства по отношение на отделни негови разпоредби. Те имат за цел подобряване на организацията и контрола върху опазването и ползването на лечебните растения.
Във връзка с това от закона са отпаднали текстове, свързани с материя, отнасяща се до защитените територии и защитените видове растения, която се урежда съответно от Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
Отразени са настъпилите изменения в организацията и структурата на горския фонд и финансирането на горското стопанство чрез корекции на отделни понятия и допълнения в правомощията на съответните административни органи.
С цел уеднаквяване на издаваните документи се предвижда въвеждането на унифицирана форма на разрешително за ползване на лечебни растения за стопански цели, издавано от директорите на държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове, кметовете на общини и областните управители, в зависимост от местонахождението на находищата на добиваните билки. Предвижда се възможност разрешителното да се издава и на юридически лица – билкозаготвители, когато те се явяват организатори на група от берачи, които ще събират билки под ръководството и контрола на титуляря. Във връзка с това се прецизират данните, които трябва да се предоставят при издаване на разрешителното на юридическо лице. По този начин се отговаря на обективно наложилата се в практиката необходимост от опростяване на административните процедури при ползването на лечебните растения като източник на билки.
Предложена е промяна в границата за размера на таксите за събиране на билки от територии - общинска собственост, като се предвижда тя да е не по-ниска от таксите за ползване на лечебни растения от обекти – държавна собственост, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Минималният размер на таксата за събиране на билки се предвижда да бъде не по-малък от 0,01 лв./кг свежо тегло. Корекцията е в съответствие с децентрализацията на финансовите механизми за генериране на средства в бюджетите на общините, като се използват оптимално ресурсите на тяхна територия, и е подкрепена от Националното сдружение на общините в Република България.
В законопроекта са определени процедурите, свързани с режима на износ на билки. Това е направено в изпълнение на изискването на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност разрешителните режими да бъдат регламентирани в закон. По същество тези изменения не водят до промени на фактическото положение, тъй като режимът съществува и в момента, но се извършва на основание на подзаконов акт – постановление на Министерския съвет. Режимът при износ на билки не въвежда допълнителни изисквания или условия към износителите и не води до ограничаване на тяхната стопанска дейност. Той е необходим елемент от контрола върху ползването на лечебните растения предвид факта, че основната част от събираните в страната билки са предназначени за износ и че България е най-големият износител на билки в Европа.
Във връзка с управлението на ресурсите се прецизира обхватът на разработките, свързани с оценката и ползването на естествените находища, както и на методическите документи, по които се извършват оценката и наблюдението на състоянието им, като се акцентира върху практически значимите лечебни растения, които ще бъдат обект на оценка и мерки за опазване.
По отношение на лечебните растения с ограничени запаси в природата, за които се прилага специален режим на опазване и ползване, се създава възможност този режим да се допълва и извън регламентирания от закона срок 10 февруари, когато са необходими теренни наблюдения или оценки на находищата, или при констатиране на негативно въздействие върху лечебните растения, предизвикано от непредвидени природни или антропогенни обстоятелства.
В списъка към закона се прибавят някои видове растения, които отговарят на понятията за лечебни растения и билки по смисъла на Закона за лечебните растения, но досега не са попадали под неговите разпоредби.
Във връзка с подобряването на контрола се уточняват някои детайли, свързани с воденето и съхраняването на документацията в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и предприятията потребители. Прецизира се изискването за наличие на разрешително на всеки етап от движението на стоката – билките, и се разширяват правомощията на директорите на национални паркове за извършване на проверки в прилежащите на парка територии с оглед оптимизиране функциите на контролните органи в рамките на Министерството на околната среда и водите.
За предотвратяване и преустановяване на административни нарушения по закона или за предотвратяване и преустановяване на последствията от тях се определят принудителни административни мерки. Допълнението се предлага в съответствие с изискванията на Закона за административните нарушения и наказания и с оглед ефективното осъществяване на предвидения в закона контрол. Същевременно в раздел "Административнонаказателна отговорност" са отразени направените промени в предходни текстове на закона и са определени съответстващи глоби и имуществени санкции.

С предлаганите изменения и допълнения в Закона за лечебните растения се премахват някои несъответствия в законовата уредба в областта на природозащитата и ползването на възобновими природни ресурси, подобрява се управлението на ресурсите от лечебни растения, опростяват се административни процедури, свързани с тяхното ползване, и се подобрява организацията на контрола по прилагането на закона.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)
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