
									

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

										Проект

ЗАКОН


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Обн., ДВ, бр. 101 от 30.11.1993 г., изм., бр. 19 от 2.03.1994 г., в сила от 1.04.1994 г., изм. и доп., бр. 110 от 30.12.1996 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп., бр. 33 от 21.04.2000 г., бр. 102 от 15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 20 от 4.03.2003 г., изм. и доп., бр. 57 от 2.07.2004 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 67 от 29.07.2008 г., доп., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 13.02.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.12.2009 г.

§ 1. Член 11 отпада
§ 2. Член 16 отпада
§ 3. Член 33 ал. 1 отпада
	Ал. 2 става ал. 1 и единствена.
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		Мотиви

КЪМ ЗАКОНА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


Целта на предложените промени е да се либерализира пазара на суров и непреработен тютюн, като се даде възможност на частни производители и техни сдружения да предлагат своята продукция на нашия и Европейския пазар. В духа на дясната политика резонно е да отпадат закони и наредби, разрешителни режими, които ограничават пазарния принцип. В случая проблемите на българските тютюнопроизводители могат да бъдат решени от предложените промени.
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