
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ 

 
                                       Проект! 
 
 

ЗАКОН 
за 

допълнение на Закона за биологичното разнообразие 
 

(Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29от 7 
Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. 
бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. 
бр.89 от 12 Ноември 2010г.)  

 
 
§1. В Закона за биологичното се създава нов Чл.40-а със следния текст : 
 
Чл.40-а  (1) Забранява се бране, сечене, късане, изкореняване, 
хербаризиране на диворастящи, защитени, лечебни растения  по смисъла 
на Закона за лечебните растения, независимо от тяхното състояние и фаза 
на развитие унищожаване и / или увреждане на техните находища. 
               (2) Забранява се притежаване, пренасяне, изнасяне зад граница в 
свежо или изсушено състояние  на цели защитени растения или части от 
тях, събиране на семена, луковици, коренища и други репродуктивни 
органи от защитени растения, създаването и попълването на колекции от 
защитени растения, възстановяване на нарушени популации в естествената 
им среда и/или повторното им въвеждане в природата без заповед на 
Министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и 
изискванията предвидени в нея .  
 
§2. В Закона за биологичното разнообразие  след чл.127 се създава нов 
Чл.127-а, със следния текст: 
 
Чл.127-а  За нарушение на Чл. 40-а нарушителите се наказват с глоба от 
2000 до 5000 лева, съответно с имуществена санкция от 3000 до 10 000 
лева. Събраните от нарушителите защитени видове се конфискуват. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 
 

§3.  В Закона за защитените територии: 
 
 
 
1. След чл.17 се създава чл.17-а със следния текст : 

Чл.17-а  (1) Забранява се извършване на дейности в резерватите, свързани с 
лечебни растения, включени в списъка към Чл.1 ал.2 на Закона за 
лечебните растения,  без да има писмена заповед на министъра на околната 
среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени 
в нея. 

              (2)Забранява се внасяне  в резерватите на неприсъщи за района 
видове, събиране на билки и диворастящи плодове, включително от 
растения, включени в списъка към Чл.1 ал.2 на Закона за лечебните 
растения, от места, различни от определените по реда на Закона за 
защитените територии, както и събиране на редки, ендемични, реликтни и 
защитени видове, в това число извършване на забранени в заповедта за 
обявяване на резервата или в плана за управление дейности.  

2. В Чл.21 се създават нови точки  17 и 18 със следния текст : 

17. Забранява се извършване на дейности в националните паркове, 
свързани с лечебни растения, включени в списъка към Чл.1 ал.2 на 
Закона за лечебните растения,  без да има писмена заповед на 
министъра на околната среда и водите или в нарушение на 
условията и изискванията, предвидени в нея.  

      18. Забранява се внасяне  в националните паркове на неприсъщи за 
района видове, събиране на билки и диворастящи плодове, когато са от 
растения, включени в списъка към Чл.1 ал.2 на Закона за лечебните 
растения, от места, различни от определените по реда на Закона за 
защитените територии, както и събиране на  редки, ендемични, реликтни и 
защитени видове, в това число извършване на забранени в заповедта за 
обявяване на националния парк или в плана за управление дейности.  

3. След Чл.27 се създава нов Член 27-а със следния текст : 

Чл.27-а  (1) Забранява се извършване на дейности в поддържаните 
резервати, свързани с лечебни растения, включени в списъка към Чл.1 ал.2 
на Закона за лечебните растения,  без да има писмена заповед на 



министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и 
изискванията, предвидени в нея. 

              (2) Забранява се внасяне  в поддържаните резервати на неприсъщи 
за района растителни видове, събиране на билки и диворастящи плодове, 
когато са от растения, включени в списъка към Чл.1 ал.2 на Закона за 
лечебните растения, от места, различни от определените по реда на Закона 
за защитените територии, както и когато събира редки, ендемични, 
реликтни и защитени видове, в това число извършване на забранени в 
заповедта за обявяване на резервата или в плана за управление дейности.  

4.  В Чл.31 се създава нова т.13 със следния текст: 

13. Забранява се  внасянето в природните паркове на неприсъщи за района 
растителни видове, събиране на редки, ендемични, реликтни и защитени 
видове растения или извършване на други дейности, забранени със 
заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за 
управлението.  

5. След Чл.34 се създава нов Чл.34-а със следния текст: 

 Чл.34-а Забранява се  извършване на  дейности в защитените местности, 
свързани с лечебните растения, включени в списъка към Чл.1 ал.2 на 
Закона за лечебните растения, в нарушение на изискванията, определени с 
режима на защитената местност или на плана за управлението и .  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ВНОСИТЕЛ: 
 
 
                                                                              н.п. Лъчезар Тошев 
 
 
 
 
 



МОТИВИ 
 

С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
лечебните растения Вх.№ 902-01-98/ 02.11.2010г., внесен от Министерския 
съвет, се отменят санкциите за нарушение на чл.14 от закона, съдържащи 
се в Членове 67, 68 и 69 от закона. Забраните в самия чл.14 отпадат и се 
заявява, че по тази материя ще се прилага Закона за биологичното 
разнообразие. 
 
Същевременно в законопроекта на Министерския съвет не са включени 
преходни разпоредби за прехвърляне на разпоредбите  за защита на 
лечебните растения в закона за биоразнообразието и/или  в закона за 
защитените територии. 
 
Тъй като отменените санкции в Закона за лечебните растения не са 
въведени в другите два закона, необходимо е да се поправи този пропуск. 
 
Това е и целта на предлаганият законопроект, който предлага въвеждане на 
същите разпоредби в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за 
защитените територии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           ВНОСИТЕЛ : 
 
 
                                                                                     н.п. Лъчезар Тошев 
 
 
 
 
 
 
 
 


