РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
(Обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от
2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от
2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 9д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министерския съвет” се заменят с „министъра на
земеделието и храните”.
2. В ал. 5 накрая се добавя „по предложение на министъра на
земеделието и храните”.
§ 2. В чл. 9е се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „Министерския съвет” се заменят с
„Министерството на земеделието и храните”.
2. В ал. 2 думите „Министерския
„Министерството на земеделието и храните”.
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§ 3. В чл. 9ж, т. 1 думите „министър-председателят” се заменят с
„министърът на земеделието и храните”.
§ 4. В чл. 9з се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министър-председателят или оправомощено от
него длъжностно лице” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
2. В ал. 5 думите „Министър-председателят” се заменят с
„Министърът на земеделието и храните” и думите „администрацията на
Министерския съвет” се заменят с „Министерството на земеделието и
храните”.
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§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон
Министерският съвет и министърът на земеделието и храните предприемат
необходимите действия за привеждане дейността на държавните ловни
стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър” в съответствие с изискванията на
закона.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………
2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:
(Цецка Цачева)
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Ì Î Ò È Â È
êúì проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и
опазване на дивеча

Съгласно чл. 9д и следващите от Закона за лова и опазване на дивеча
държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър” се управляват от
Министерския съвет. Двете стопанства имат статут, различен от статута на
останалите ловни стопанства, тъй като освен предмет на дейност по закона на
тях са възложени и дейности във връзка с държавни представителни нужди и
организация на официални мероприятия на президента на Република България,
на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.
Министерският съвет е централен колегиален орган на
изпълнителната власт с обща компетентност, а управлението на двете държавни
ловни стопанства е специфична дейност, която в основната си част е свързана с
изпълнението на законоустановените изисквания и задължения по отношение на
организирането на лова и опазването на дивеча. Организирането на
официалните мероприятия и мероприятия, свързани с държавни представителни
нужди, е допълнителна дейност, която само съпътства, но не отменя и не
измества основната дейност на двете ловни стопанства. Експертизата по
въпросите за осигуряване на основната дейност на ловните стопанства е
съсредоточена в структурите към министъра на земеделието и храните, а не в
администрацията на Министерския съвет.
По посочените по-горе съображения Министерският съвет предлага
на Народното събрание да приеме изменения на Закона за лова и опазване на
дивеча, които предвиждат управлението на двете държавни ловни стопанства да
премине към министъра на земеделието и храните, като същевременно се
запазят техните функции по организиране на официални и държавни
представителни мероприятия.
В Преходните и заключителните разпоредби е регламентиран
тримесечен срок, в който Министерският съвет и министърът на земеделието и
храните следва да предприемат необходимите действия за привеждане
дейността на двете държавни ловни стопанства в съответствие с изискванията
на закона.

ЗА ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
(Цветан Цветанов)
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