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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 пчеларството
(обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., 
бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 52 и 
65 от 2020 г.)


§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряващо/осигуряваща безопасността на обекта и непозволяващо/непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина.
(3) Обектите по ал. 2, намиращи се в горски територии, могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина.
(4) За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, изискванията на ал. 2 и 3 не се прилагат.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „и ЕГН“ се заличават, а след думата „БУЛСТАТ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ЕИК“;
б) в т. 3 накрая се добавя „или мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство“;
в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „които са придвижени на подвижно пчеларство“;
г) точка 6 се отменя;
д) в т. 7 накрая се добавя „с посочени GPS координати във формат Десетични градуси“;
е) точка 8 се отменя.
§ 3. В чл. 18, ал. 2 думите „чл. 29, ал. 1“ се заменят с „чл. 30б, ал. 1“. 
§ 4. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „чл. 29а“ се заменят с „чл. 30б, ал. 1“.
§ 5. В чл. 37 думите „не регистрира пчелни семейства или“ се заличават, а думите „чл. 8, ал. 1 или ал. 5“ се заменят с „чл. 8, ал. 2 и 3“.
§ 6. В допълнителната разпоредба, в § 1 се създава т. 14:
„14. „Временен пчелин“ е място, върху което временно се настаняват пчелни семейства за практикуване на подвижно пчеларство.”



Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………………. 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството e изготвен в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
С Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване, които съобразно спецификите са включени в пет приложения. В приложение 1 - Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като проблем е идентифицирано, че регистрацията на пчелините и пчелните семейства се извършва както от кметовете на населените места, така и от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Съгласно чл. 8 от Закона за пчеларството регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства се извършва в кметствата чрез подаване на заявление за регистрация в 15-дневен срок от тяхното придобиване.
Едновременно с това съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните. Това се отнася и за пчелините, тъй като съгласно т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона за пчеларството пчелин е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с наличното оборудване, а съгласно т. 36 от допълнителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъден обект е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
Във връзка с това за изпълнение на мярка 147, одобрена с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г., е предложено да се предприемат изменения в Закона за пчеларството, с които да се осигури дейностите по регистрация и контрол във връзка с пчеларството да се извършват от един орган – БАБХ, и да се извършва една регистрация без участието на кметовете на кметства. След приемане на нормативните промени се изисква Услуга 2029 – Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, предоставяна от общински администрации (кметовете), да се заличи от Административния регистър.
Допълнително в сега действащия Закон за пчеларството липсва определение на понятието „временен пчелин“. С оглед на това и с цел създаване на по-голяма яснота във връзка с практикуването на подвижното пчеларство в допълнителните разпоредби е предвидена легална дефиниция за „временен пчелин“.
В чл. 8 от Закона за пчеларството освен регистрацията на пчелините в съответните кметства, в ал. 5 се урежда и изискването за наличие на ограда, на която собственикът на постоянен пчелин поставя табелка с регистрационен номер на пчелина. С цел прецизиране на горепосочените изисквания са предвидени и случаите, в които постоянните пчелини се намират в урегулирани поземлени имоти, горски територии и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Предложеният законопроект има за цел намаляване на административната тежест чрез отпадане на регистрацията на пчелните семейства в кметствата. Наличието на две регистрации на животновъдните обекти, в които се отглеждат пчелни семейства – в кметствата по реда на Закона за пчеларството и в Областните дирекции по безопасност на храните по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност създава допълнителна административна тежест за собствениците на пчелини. Това противоречи на принципите, залегнали в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, чиято цел е да насърчи и улесни извършването на стопанска дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството ще се изпълни мярка 147 от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение  .................. на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството.


Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)

