РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Н А Р О Д Н О
С Ъ Б Р А Н И Е
Проект!
ЗАКОН
ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(Обн. ДВ. бр.125 от 1997г., бр.79 и 133 от 1998г., 26 от 1999г., бр.29 и бр. 78 от 2000г.,
бр.77, 79 и 99 2002г., бр.16 и 107 от 2003г., бр.72 и бр.105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 36, 82
и 102 от 2006г., бр.13, бр.24 и 64 от 2007г., бр.43, 54, 63, 69 и бр.70 от 2008г.)

§ 1. Създават се чл. 24з и 24и:
„Чл. 24з (1) Общините осъществяват управлението и организацията на дейностите по
възпроизводство, ползванията, охраната, защитата и опазването на горите, проектирането и
строителството в горите и земите от горския фонд – общинска собственост.
(2) Управлението на горите и земите от горския фонд – общинска собственост се
осъществява от:
1. общинска горска структура, създадена за изпълнение на лесоустройствените проекти и
изискванията на този закон;
2. държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор;
3. лица, вписани в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.
(3) Когато горският фонд, собственост на общината, е с площ над 1 500 хектара, се създава
общинска горска структура, освен в случаите, когато управлението на горите и земите собственост на общината е предоставено въз основа на договор на държавното горско стопанство
или държавното ловно стопанство.
(4) В едномесечен срок от избора на формата на управление по ал. 2, съответно от
създаването на общинската горска структура, кметът на общината писмено уведомява за това
регионалната дирекция по горите.
(5) За ръководител на общинската горска структура се назначава лице, което отговаря на
изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния регистър за
упражняване на частна лесовъдска практика.
(6) Общинският съвет определя с наредба реда за управление на горите и земите от горския
фонд – общинска собственост.
Чл. 24и (1) За осъществяване управлението, ползването и възобновяването на собствените
им гори, собствениците на гори и земи от горския фонд с площ по-голяма от 500 дка, са длъжни да
сключат трудов или граждански договор с лица, регистрирани по реда на чл. 39, ал. 2.
(2) Задължението по ал. 1 имат и собственици на гори и земи от горския фонд, обединили се
за общото им управление, когато общата площ на имотите им е по-голяма от 500 дка.
(3) Когато собственици на гори и земи от горския фонд, както и техни обединения, са
предоставили имотите си за управление на съответното държавно горско стопанство или държавно
ловно стопанство, разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат.
(4) Собствениците на гори, сключили трудов или граждански договор с лица, регистрирани
по реда на чл. 39, ал. 2 за осъществяване на управлението на гори, са длъжни в 14 – дневен срок от
сключване на договора, да уведомят писмено съответната регионална дирекция по горите за датата
на сключване на договора, както и да посочат имената на регистрирания лесовъд и номера на
удостоверението му за регистрация.”
§ 2. В чл. 31, ал. 3 и 4 се отменят
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§ 3. Комисията предлага два варианта за разпоредбата на чл. 53, ал. 7 (относно таксата
за ползване на инфраструктура в горския фонд):
ВАРИАНТ І
§ 3. Член 53, ал. 7 се отменя.
Отмяната на чл. 53, ал. 7 ще наложи промяна в разпоредбата на чл. 96г, ал. 1, т. 3 за
приходите които се набират от фонда, в която думите „таксите по чл. 53, ал. 7 и” да се
заличат.
По предложение на Националното сдружение на собствениците на недържавни гори
„Горовладелец” и на Асоциация „Общински гори”
ВАРИАНТ ІІ
§ 3. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
а)думите „инфраструктурата в горския фонд” се заменят с „горските пътища”;
б) т. 1 се отменя.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Приходите от такси по ал. 7 се разходват само за изграждане и ремонт на горски
пътища.”
§ 4. В Чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 59 (1) Сеч и извоз на дървесина до временен склад се извършват след издаване на
писмено позволително:
1. от директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно
стопанство - за горите – държавна собственост, както и за такива, предоставени му за управление
въз основа на договор;
от ръководителя на общинската горска структура - за горите-общинска собственост,
2.
извън случаите по т. 1;
3. от директора на съответното учебно-опитно горско стопанство или оправомощено от него
длъжностно лице – за горите, включени в териториалния му обхват на дейност;
4. от директора на регионалната дирекция по горите или оправомощен от него служител по
горите в регионалната дирекция по горите – в останалите случаи.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Позволително за сеч и извоз на дървени материали до временен склад за горите –
държавна собственост, се издава въз основа на един от следните документи:
1. утвърден комплектован годишен лесосечен фонд;
2. утвърден списък на инвентаризираната суха и паднала дървесина.”

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Позволително за сеч и извоз на дървени материали до временен склад за горите –
общинска собственост, се издава въз основа на:
1. решение на общинския съвет за извършване на ползването;
2. един от документите по ал. 2.”
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Позволително за сеч и извоз до временен склад на дървени материали от гори –
собственост на физически лица, юридически лица, на общини, които нямат създадена общинска
горска структура, както и от поземлени имоти, изключени от горския фонд по реда на този закон,
се издава въз основа на заявление от собственика или от упълномощено от него лице при условия
и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.”
5. В ал. 6 думите „4 и” се отменят
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6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Органът по ал. 1, т. 4 мотивирано отказва да издаде позволително, когато не е приложен
някой от изискуемите документи.”
7. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Срокът на действие на позволителното за сеч и извоз на дървесина до временен склад,
се определя от органа по ал. 1 и не може да бъде по-дълъг от края на календарната година, в която
е издадено.”
8. Ал. 10 се изменя така:
„(10) Органът по ал. 1 с мотивирана заповед отнема издаденото позволително за сеч и спира
сечта и извоза на дървените материали до временен склад, когато:
1. позволителното е издадено въз основа на документ, който по надлежния съдебен ред е
признат за подправен;
2. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено нарушение по този закон
или подзаконовите актове по неговото прилагане, при извършването на сечта и извоза.
9. В ал. 11 думите „годишния план за ползване” се заменят с „комплектования годишен
лесосечен фонд”
10. Ал. 13 се изменя така:
„(13) Транспортирането от временен склад на дървесина, добита от общинския горски фонд,
по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 се извършва с позволително за извоз, издадено от:
1.
ръководителя на общинската горска структура или от оправомощен от него служител
с лесовъдско образование;
2.
от лицето по чл. 24з, ал. 1, т. 3 или чл. 76, ал. 6 – в случаите, когато общината не е
създала общинска горска структура за управление на горите си;
3. от служител на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство с
лесовъдско образование, срещу заплащане на такса за административна услуга – извън случаите по
т. 1 и 2;
11. В ал. 15, т. 2 и 3 се изменят така:
„2. ръководителя на общинската горска структура или от оправомощен от него служител с
лесовъдско образование – за дървесината, добита от общинските гори, когато общината е създала
общинска горска структура за управление на горите си;
3. лице, вписано в публичния регистър по чл. 39, ал. 2, с което собственикът е сключил
договор, както и от лице, наето по реда на чл. 76, ал. 6 – в случаите, извън т. 1 и 2; когато няма
такива лица, превозният билет се издава от служител на държавното горско стопанство срещу
заплащане на такса за административна услуга.”
12. Ал. 16 се изменя така:
„(16) Превозният билет и позволителното за извоз удостоверяват произхода и качеството на
асортиментите дървесина.”
13. Алинея 17 се отменя
§ 5. В чл. 61, ал. 1 след думите „Държавната агенция по горите” се поставя запетая и се
добавя „както и на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства”
§ 6. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се нова ал. 5:
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„(5) Общини, които са създали общинска горска структура за управление на собствените си
гори, сключват трудов договор с общински горски надзиратели за охрана на тяхната собственост.
В 14 – дневен срок от възникването на трудовото правоотношение, работодателят е длъжен да
уведоми директора на съответната регионална дирекция по горите.”
2. досегашната ал. 5 става ал. 6
3. създават се ал. 7 и 8:
„(7) Общинските горски надзиратели и лицата по ал. 6 следва да имат образованието и
квалификацията, необходими за заемане на длъжността горски надзирател.
(8)
Лицата по ал. 5, служителите на общинската горска структура с лесовъдско
образование, както и лицата, назначени по реда на чл. 24з, ал. 5, носят униформено облекло при
изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл. 34, т. 1, 2, 5, 7, 8,
9, 10, 12 и по чл. 35, както и да проверяват документите за сеч, паша и други дейности,
извършвани в горите и земите от горския фонд, в които осъществяват служебните си задължения.
Разходите за изпълнение на изискванията на настоящия закон се осигуряват от съответния
работодател.”
§ 7. В чл.80 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Право да използват контролна горска марка имат служителите по горите, както и
лицата, вписани в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността
по чл. 39, ал. 1, т. 1.”
2. в ал. 4, изречение второ думите „по чл. 76, ал. 5” се заменят с „по чл. 76, ал. 6”
3. в ал. 5, т. 2 и 3 се изменят така:
„2. ръководителя на общинската горска структура или упълномощен от него служител с
лесовъдско образование – за дървесината, добита от общинските гори, когато общината е
изградила общинска горска структура за управление на горите си;
3. лице, вписано в публичния регистър по чл. 39, ал. 2, с което собственикът е сключил
договор, както и лице, наето по реда на чл. 76, ал. 6.”
4. в ал. 10 думите „за транспортиране на фасонирани дървени материали и преработени
дърва за горене” се заличават
§ 8. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 2 думите „ и услуги” се заличават;
2. в т. 4 накрая се добавя „от Държавната агенция по горите, регионалните
дирекции на горите и специализираните териториални звена на агенцията”
3. създава се т. 25:
Държавната агенция по горите,
„25. такси за услуги, предоставяни от
регионалните дирекции на горите и специализираните териториални звена на агенцията”
§ 9. Създава се чл. 100б:
„Чл. 100б. Лице, което издаде позволително за сеч и извоз на дървесина до временен
склад в нарушение на установения в чл. 59 ред, се наказва с глоба от 100 до 1000 лева, ако
деянието не представлява престъпление.”
§ 10. Чл. 109а се изменя така:
„Чл. 109а (1) Който използва експедиционна горска марка в нарушение на разпоредбите на
този закон и подзаконовите актове за неговото прилагане, се наказва с глоба от 100 до 5000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, вписано в регистъра за упражняване
на частна лесовъдска практика, същото се наказва и с лишаване от право да упражнява частна
лесовъдска практика за срок от един месец до две години.”
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§ 11. В чл. 113, ал. 1 след думите „служителите по горите” се поставя запетая, а думите „и
лицата, наети по реда на чл. 76, ал. 5” се заменят с „лицата, наети по чл. 76, ал. 6, ръководителите
на общинските горски структури, общинските горски надзиратели”
§ 12. В допълнителните разпоредби се създават т. 18 и 19:
„18. „Общинска горска структура” е структура, създадена от общината за управление на
собствените й гори, организирана в една от следните форми:
а) структурно звено в администрацията на общината;
б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;
в) общинско предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
19. „инфраструктурни обекти и съоръжения” са:
а) транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея
(мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
б) преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията
към тях в неурегулирана територия;
в) преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията
към тях в урегулирана територия;
г) разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията
към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни
станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и
др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите
средства за измерване;
д) гробищни паркове и депа за отпадъци;
е) обекти и съоръжения, определени като инфраструктурни с решение на
Министерски съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 13. (1) В 6-месечен срок от влизане в сила на този закон, общините – собственици на
гори, са длъжни да приведат управлението им в съответствие с изискванията на чл. 24з.
(2) До избора на форма за управление на общинските гори, но не по-късно от изтичане
на срока по ал. 1, издаването на позволителните за сеч и извоз на дървесина до временен склад,
превозните билети и позволителните за извоз, както и използването на горските марки, се
извършва по досегашния ред.
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