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УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
На основание чл.70, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното 

събрание, внасям предложение за изменение и допълнение на обобщения законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за горите, №853-07-8/18.03.2008 г. 

 
 

 
1. В § 11, чл.24а се правят следните изменения и допълнение: 

1.1.В ал.2 да отпаднат думите „консултантски услуги” 
1.2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание: 

„(3) Държавните горски стопанства осъществяват дейностите по ал.1 и ал.2 чрез 
възлагане на юридически лица, регистрирани в Публичния регистър, или 
самостоятелно без да се нарушават принципите на свободната конкуренция.”   

 
2. В §11 се създават нови чл.24ж и чл.24з: 

„Чл.24ж (1) Управлението и организацията на дейностите по възпроизводство на 
горите, ползвания от горите и земите от горския фонд, защитата и опазването на 
горите, както и проектирането и строителството в общинския горски фонд, се 
осъществява от общините. 
(2) Общинският горски фонд се управлява чрез: 
1. общинска горска структура, създадена за изпълнение на лесоустройствените 
проекти в изпълнение на изискванията по този закон; 
2. При наличието и въз основа на договор - от поделенията на Държавната агенция по 
горите; 
3. от регистрирани в публичния регистър юридически лица. 
(3) При площ от над 500 хектара, горският фонд на общината се обособява като 
самостоятелна горскостопанска единица. 
(4) За ръководител на общинска горска структура по ал.3 се назначава лице, което 
отговаря на изискванията по чл. 24д, ал.3. 
(5) Редът за управление на горите и земите от общинския горски фонд се определя от 
Общинския съвет с наредба. 
 
Чл.24з (1) Собствениците на гори и земи от горския фонд с площ по-голяма от 500 
декара са длъжни да сключат трудов или граждански договор с лица, регистрирани по 
реда на чл. 39, ал. 2 за осъществяване управлението, ползването и възобновяването на 
собствените им гори.  



(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 декара. 
(3) Когато собственици на гори и земи от горския фонд – физически и юридически 
лица, както и техни обединения, са предоставили имотите си за управление на 
съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, или на 
лица регистрирани по чл. 39, ал. 2 или по чл. 57а, 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, ползването и 
възобновяването на горите, 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  на частна 
практика и номера на удостоверението му за регистрация.”  

 
3. В §12, чл.30 се добавя нова т.5 със следното съдържание:  

„5. Лицата, назначени по реда на чл.24ж, ал.4.” 
 
4. В §13, чл.31, ал.3 да отпадне 
 
5. §14 се изменя, както следва: 

„§14. В чл.32 се правят следните промени: 
1. Текстът на чл.32 става ал.1. 
2. Създават се нови ал.2, ал.3 и ал.4: 

“(2) Физическите и юридическите лица, и общини – собственици на гори и 
земи от горския фонд, както и обединения между тях, могат да назначават 
горски надзиратели за охрана на своята собственост. Работодателят е длъжен 
да уведоми директора на съответната регионална дирекция по горите в 14-
дневен срок от назначаването. 
(3) Физическите и юридическите лица, и общини – собственици на гори и земи 
от горския фонд, както и обединения между тях, могат да сключат договор с 
държавното горско или ловно стопанство за охрана на своята собственост.  
(4) Условията и редът за сключване на договор по предходната алинея, се 
определят в правилника за прилагане на закона.” 

 
6. В §17, чл. 36 се създава се нова ал. 2, като останалите алинеи се преномерират: 

“(2) При изпълнение на служебните си задължения назначените по реда на чл. 24ж, 
ал. 4, чл. 24з, ал.1 и ал.2 и чл.32, ал.2 лица носят униформено облекло и имат правата 
и задълженията по чл. 34, т. 1, 2,  5, 7, 8, 9 и 10, по чл. 35, както и да проверяват 
документите за сеч, паша и други дейности, извършвани в горите и земите от горския 
фонд, където осъществяват служебните си задължения. Съответният работодател 
осигурява средствата за изпълнение на изискванията на настоящия закон.” 

 
7. Създава се нов §17а със следното съдържание: 

„В чл. 39а, ал.1, след думата “образование” се поставя запетая и се добавя 
“предложение от браншовата организация на лицата, извършващи дейности в горите, 
представена на национално равнище, в която членуват”. 

  
8. В §20, чл.53 се правят следните допълнения и изменения:  

1. Досегашната ал.7 се заменя с нова ал.7 със следното съдържание::  
„(7) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства възлагат дейностите по 
ал.2, т.1, 2, 3, 4 и 5 на търговци, регистрирани в публичния регистър при условия и ред, 
определени от Правилника за прилагане на закона.” 
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2. Създава се нова ал.8 със следното съдържание: 
„(8) В случаите, когато на две последователни процедури не са се явили кандидати –
регистрирани търговци или в случаи на налагащи се спешни мерки за отстраняване 
последствия или превантивно за предотвратяване на масови повреди, дължащи се на 
биотични и/или абиотични фактори, държавните горски стопанства и държавните ловни 
стопанства могат сами да организират и осъществяват дейностите по ал.2.” 

 
9. Създава се нов §20а със следното съдържание: 

„В чл. 57а, ал.4 накрая се поставя запетая и се добавя “както и предложение от 
браншовата организация, представена на национално равнище, на лицата, 
извършващи дейности в горите, в която членуват.” 

 
10. §29 се изменя, както следва:  

„§29. Член 80 придобива следната редакция: 
„Чл. 80. (1) Определените за сеч дървета се маркират по реда на чл.58. 
(2) Контролна горска марка могат да притежават имат: 
1. служителите по горите в горските стопанства, държавните ловни 
стопанства, учебно-опитните горски стопанства и структурите по чл.24ж,ал.1 
2. лицата, упражняващи частна лесовъдска практика. 
(3) С контролна горска марка от лицата по ал.2 се маркира дървесината, 
добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1. В останалите случаи дървесината се 
маркира с експедиционна горска марка. 
(4) Експедиционна горска марка могат да притежават държавните горски 
стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства 
и структурите по чл.24ж, ал.1, както и лицата по чл.24з, ал.1 и ал.2. 
(5) Експедиционна горска марка се предоставя на ползувателите на дървесина 
след издаване на позволително за сеч от органите и лицата по ал.4.”  

 
11. В §36, чл.96а се правят следните изменения: 

11.1. Ал.6 се изменя както следва: 
„(6) Управителният съвет по предложение на председателя на Държавната 
агенция по горите избира за срок от 3 години изпълнителен директор на фонда 
извън своя състав, който става по право член на Управителния съвет.” 

11.2. В ал.7, т.2 преди точката и запетаята се добавят запетая и думите „на 
Държавната агенция по горите, на член на Министерски съвет или на негов 
заместник.” 

 
12. В §36, чл.96в се правят следните изменения и допълнения: 

12.1. Ал.1, т.1 се изменя, както следва: 
„1. приема програмен бюджет на фонда” 

12.2. Към Ал.1, т.3 се добавят думите „и ги представя за одобрение от Министерски 
съвет”. 
12.3. Към ал.1, т.5 се добавят думите „чрез създаден Съвет за финансов контрол и 
наблюдение, чиито членове не могат да са едновременно и членове на Управителния 
съвет.” 
12.4. Към ал.1, т.7 се добавят думите „и го представя за одобрение от Министерски 
съвет”. 
12.5. Създава се нова ал.4 със следното съдържание: 

„(4) Всички бенефициенти на фонда, съответните проекти и отпуснати 
средства се публикуват в интернет страницата на фонда.”  

 
13. В §36, чл.96г се правят следните изменения и допълнения: 
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13.1. В т.1 думите „изключване на площи” се заменят с думите „таксите за 
изключване на площи” 
13.2. Т.3 отпада. 
13.3. Т.8 отпада. 

 
14. В §36, чл.96д се правят следните изменения и допълнения: 

14.1. В ал.1, т.1 накрая се добавят думите „по одобрени проекти”. 
14.2. В ал.1, т.3 отпада. 
14.3. В ал.2 накрая се добавят думите „и съобразно добрите европейски практики”. 

 
15. В §36, чл.96е, ал.1 думите „90 на сто” се заменят с думите „50 на сто”. 
 
 
София, 25.03.2008 г. Народен представител: 

 
 
 
Мария Капон 
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