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Наименовани
е на закона:
Код на закона
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения
на закона:

Прилагащи
органи:
Други органи
по прилагане
на акта:

Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането,
въвеждащи
ЗИ

Бележки и
общи
коментари по
закона

Препоръки от
общ характер

Закон за лечебните растения
32
ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г.
Общо:7
2002 – 2
2006 – 2
2007 – 1
2008 – 2
Брой изменения през изследваната 2007 г.

Последното
изменение е от
29.04.2008 г.
1

Регионалните инспекции по околната среда и водите,органите на
държавния санитарен контрол
Министърът на земеделието и храните
Министърът на околната среда и водите
Областният управител
Кметът на общината
Директорът на дирекция на национален парк
Държавна агенция по горите

Наредба №5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да
отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
чл. 29, ал. 3
Правно основание:
Министърът на здравеопазването и
Орган издал акта:
министърът на околната среда и водите
ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.
Обнародван:
Изменения и
допълнения на акта:
Прилагащи органи:
Множеството измененията и допълненията на Закона за
лечебните растения са свързани с настъпили промени в
законодателството, облекчаване на административни процедури
по неговото прилагане и отстраняване на констатирани
несъвършенства по отношение на отделни негови разпоредби. Те
са имали за цел подобряване на организацията и контрола върху
опазването и ползването на лечебните растения. Независимо от
това част от ЗИ не спазват по начина, записан в закона, или
изобщо не се изпълняват, поради което съществува необходимост
от нови промени.
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