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……Преминаваме към: 

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ. 

Водеща е Комисията по опазване на околната среда и водите. 

Има думата нейният председател господин Лъчезар Тошев да изнесе становището. 

ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Благодаря, господин председателю! 

"На своето редовно заседание Комисията по опазване на околната среда и водите 

разгледа внесения от народния представител Лъчезар Тошев законопроект за изменение 

на Закона за защитените територии. 

Комисията взема предвид, че проблемът, засегнат в законопроекта, свързан с 

приложението на закона, беше поставен от министъра на околната среда и водите 

госпожа Евдокия Манева в писмо до Народното събрание, което беше обсъждано и в 

Комисията по опазване на околната среда и водите. 

С предложената поправка се цели избягване на недоразумения и различия в 

тълкуването на текста на чл. 21, т. 1, който разрешава ремонт на съществуващи сгради, 

пътища, спортни и други съоръжения. 

Като смята,че с предложената поправка възможността за различно тълкуване и 

недоразумения по прилагането на закона ще бъдат отстранени, комисията предлага 

Народното събрание да приеме предложения законопроект. 

Становището е прието единодушно със 7 "за"." 



ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. 

Някой желаели да се изкаже? 

Има думата господин Лъчезар Тошев като вносител. 

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаеми колеги, преди известно време госпожа Манева се 

обърна към Народното събрание и ни обърна внимание, че има различно тълкуване в 

чл. 21, т.1, където се казва, че в национални паркове се забранява строителство и т.н., 

освен ремонт на съществуващи сгради и пътища, спортни и други съоръжения. Някои 

от тези, които са прилагали закона, имат различно тълкуване за смисъла на съюза"и", 

като смятат, че ремонтът се отнася само до съществуващите сгради, но не също и до 

пътищата, спортните и другите съоръжения. 

Със замяната на съюза "и" със запетая, всъщност недоразуменията отпадат, защото 

тогава става ясно, че ремонтът се отнася за всички изброени по-нататък 

обекти:съществуващи сгради, пътища, спортни и други съоръжения. 

Това е причината, за да направя това предложение и аз го направих, след като 

обсъдихме предварително въпроса в Комисията по опазване на околната среда и водите 

и решихме, че Народното събрание не може да тълкува закона, но би могло да направи 

корекция в него. Затова предлагам съюзът "и" да се замести със запетая. Това премахва 

недоразуменията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. 

Някой желаели да се изкаже по законопроекта? Няма желаещи. 

Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за защитените 

територии №054-01-35, внесен от народния представител Лъчезар Тошев. Моля, 

гласувайте! 

Гласували143 народни представители: за 142, против 1, въздържали се няма. 

Законопроектът е приет на първо гласуване. 

За процедура има думата господин Лъчезар Тошев. 

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Господин председателю, поради яснотата на въпроса и 

липсата на други гледни точки, предлагам да преминем и към второ четене на 

законопроекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма. 

Моля,гласувайте предложението! 

Гласували130 народни представители: за 123, против 5, въздържали се 2. 

Предложението е прието. 



Има думата господин Лъчезар Тошев да докладва законопроекта на второ четене. 

ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: 

"ЗАКОН за изменение на Закона за защитените територии, (обн., в ДВ, бр. 133 от 

11.11.1998 г., изм.,ДВ, бр. 98 от 12.11.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 4.04.2000 г.) 

Параграф единствен. В чл. 21, т. 1, след думите "съществуващите сгради" съюзът"и" се 

замества със запетая." 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по заглавието на 

закона и по параграф единствен? Няма желаещи. 

Моля, гласувайте заглавието и параграф единствен на закона. 

Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2. 

Законът е приет и на второ гласуване. 

 


