Резултати

от

дейността

на

Работната

група

за

разработване

на

предложения за насърчаване на планинския туризъм, назначена със
Заповед № Т-РД-16-153/30.05.2016г. и Заповед № Т-РД-16-190/08.07.2016 г.
на министъра на туризма:

§ …. Създава се чл. 159а:
„159a. (1) Изграждане или разширение на съществуващи ски зони се
извършва въз основа на устройствен план по Закона за устройство на
територията, с който се определят трасетата на ски пистите и прилежащите към
тях съоръжения, лифтове и влекове при спазване на разпоредбите на Закона за
горите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
(2) За изграждане или разширение на ски зона в горски територии и
земеделски земи - държавна или общинска собственост, компетентните органи
учредяват възмездно право на строеж и/или съответните ограничени вещни
права при спазване на разпоредбите на Закона за горите, Закона за опазване на
земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи.“.
§ …. В Закона за горите (Обн., ДВ, бр.19 от 2011г., изм. бр.43 от 2011г., изм. и доп. бр.38,
60, 82 и 102 от 2012г., изм. и доп. бр.15, 27, 66 и 109 от 2013г., изм. и доп. бр.28, 53, 61 и 98 от 2014г., изм.
и доп. бр.60, 79 и 100 от 2015г., изм. бр.13, 15, 57, 61 и 95 от 2016г.)

се правят следните

изменения и допълнения:
1. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
а) Алинея 1, т. 6 се изменя така:
„6. ски писти, станции и стълбове на лифтове и влекове, включително за
нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация на
съществуващи.“;
б) Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се разрешава изграждането на обекти по ал. 1, т. 6, когато това не
е предвидено в областните планове за развитие на горските територии.“;
в) Досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
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а) Алинея 1 се изменя така:
аа) В т. 6 думите „на стълбове за лифтове и влекове, както и” се
заличават;
бб) Точка 7 се отменя;
б) Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 3 на § 79 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за горите думите „ чл. 73, ал. 6” се заменят
с „ чл. 54, ал. 4“.
§ …. В Закона за опазване на земеделските земи (Обн., ДВ, бр.35 от 1996г., изм.
бр.14 и 26 от 2000г., изм. бр.28 от 2001г., изм. бр.112 от 2003г., изм. бр.18, 29 и 30 от 2006г., изм. бр.13 и
64 2007г., изм. бр.36 и 43 от 2008г., изм. бр.10 и 103 от 2009г., изм. бр.87 от 2010г., изм. бр.19 и 39 от
2011г., изм. бр.22, 38 и 91 от 2012г., изм. и доп. бр.27 и 66 от 2013г., изм. 98 от 2014г., изм. бр.14, 61 и 100
от 2015г., изм. бр.61 от 2016г.)

се създава чл. 17б:

„Чл. 17б. (1) Не се изисква промяна на предназначението на земеделски
земи за изграждане или разширение на съществуващи ски писти.
(2) Земеделските земи, предназначени за използване като ски писти през
зимния сезон, се използват през останалите сезони съобразно основното им
предназначение.“.
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