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На вниманието на: г-н Пламен Моллов   
Председател на Комисията по Земеделие и гори към 39 НС 

 
 

Предложения за допълнения към Проектозаконът за изменение и допълнение на ЗГ 
Внесен от г-н Пламен Моллов и г-н Расим Муса. 
 

Този ПЗ действително няма нищо общо с проекта на НУГ за Национална Горска 
Компания, който ние яростно атакувахме. Напротив виждаме, че в него са взети под 
внимание някои наши предложения. Например отредено е специално място и роля на 
брaншовите организации.  

 
Основно с този ПЗ е направен опит бившия фонд “БГ” да се замени с Държавното 

предприятие “Българска гора” (приходоизточниците, както и дейностите, които ще се 
финансират от предприятието са без съществена разлика), и това ако се реализира ще е 
положително. Т.е. това предприятие ще осигурява финансирането на всички дейности в 
горите. 
 
Изникват обаче нерешени или зле регламентирани редица въпроси. Ето няколко от тях, които 
според нас са основни: 
 

1. Горите пак остават под шапката на МЗГ, т.е. над НУГ и системата от звена и 
поделения, пак отгоре остават МЗГ и ДБюджет. Ние настоявахме, и до скоро имаше 
индикации, че това ще се случи, НУГ да се трансформира в самостоятелна агенция на 
подчинение на МС.   Приемаме, че на този етап явно липсва политическа воля за 
тази особено важна промяна и тя не може да се осъществи ?! 

 
2. Запазва се голямата (свръх) централизация, дори тя се увеличава, като сега 

фактически на НУГ ще е подчинено и новото предприятие. Новата структура - 
предприятие „БГ” със своите МЕГА функции (защото който държи парите има 
всичката сила / власт) ще облекчи нещата отвънка (вече системата като цяло само 
символично ще зависи от бюджета), но за самите ДЛ няма да има промяна - те пак ще 
чакат началници от горе да извършват / разрешават плащанията, значи ще продължат 
да работят без мотивация, а това значи че всички ние не можем да разчитаме на 
устойчиво развитие на българското горско стопанство. Нужна е децентрализация 
освен на отговорностите – още и на правата, вкл. и особено във финансирането. 
Тази централизация не само че ще продължи да закриля корупцията в бранша, но сега 
ще се създадат предпоставки тя , както и политическото вмешателство и рекет на 
което сега сме свидетели. да нарастнат още повече. 
Моделът който се предлагаше от браншовите организации не допуска деление и 

осигурява децентрализацията, при което ДЛ освен отговорности щяха да имат и 
правата да се разпореждат с финансовия ресурс, който сами реализират.   

 
3. Отново се допуска извършването на стопанска дейност от ДП “БГ”. От една страна то 

не формира печалби, не плаща данъци, формира цените на дървесината (чл.62а – уж 
като защитни) и е монополист в продажбата и търговията с дървен материал, но от 
друга страна при определени условия ще извършва сам дърводобив с всичките 
последици от това върху свободната конкуренция с частните фирми от бранша. Освен 
това не можем да си обясним как Началникът на НУГ реално / ефективно / ще 
контролира стопанската дейност на подвластното ДП „БГ”, след като същото е водещ 
фактор при финансирането на дейностите на НУГ !?. Затова е задължително 
предприятието и неговите клонове да не се занимават с каквато и да е стопанска 
дейност. Същото важи и за дивечовъдните станции, чието ново прозвище е 
Държавни Дърводобивни Станции (ДДС). 
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4. Допуска се ново деление в бранша. Не става ясно кои ще са клоновите структури на 

Предприятито. Преди да го знаем не можем да сме нито „за” нито категорично 
„против” ПЗИДЗГ. Трябва изришно да се разпише, че те няма да извършват 
стопанска дейност, а само ще осъществяват финансирането на регионално ниво (не на 
местно! Не трябва да има паралелни структури към /до  всяко ДЛ / ДДивС ! което 
само ще увеличи и разнообрази корупционните практики) 

 
5. Агролеспроект ЕООД (фирма по ТЗ ) се трансформира в ДП по чл.63. Казано е, че то 

ще осъществява определените дейности (лесоустройство, ловоустройство, пътно и 
др.проектиране) на територията на държавния горски фонд, която е 85%. 
Същевременно дейността му ще се финансира от държавния бюджет и от субсидии от 
ДП “БГ”. Просто е невероятно, защото това напомня на монополизма в 
проектирането преди 1997 год. След това се създадоха множество частни 
проектантски фирми, както е нормално за една чисто техническа дейност.  

 Според нас Агролеспроект трябва да се занимава с възлагане, приемане и контрол 
върху дейностите, но не и сама да ги извършва. Възможно е да бъде служба към НУГ с 
тези задължения или при тези нови обстоятелства е по-нормално да стане клон на 
самото ДП “ БГ”. (При всички случаи някаква промяна трябва да се направи, защото  и 
сегашния статут на Агролеспроект е меко казано неясен, той  е в господстуващо 
положение на пазара и нелоялно се конкурира с частните фирми, а същевременно в 
държавата липсва субект който да осъществява по един съвременен цялостен начин 
дейността по възлагане, приемане и контрол на лесоустройствените и други проекти, 
отчета на горския фонд в РБ и информационната и комуникационната дейности на 
НУГ.)  

 
6. Не е ясен механизма по който ще се признава обстоятелството, че една браншова 

организация е националнопредставителна – а и не би могла да бъде при липсата все 
още на такова законодателство у нас. Във всеки случай обстоятелството на 
регистрация в СГС, не означава автоматически, че организацията е представителна.  

 В ПЗР на ПЗИДЗГ обаче трябва да останат и евентуално да се усъвършенстват 
вече разписаните механизми. Конкретиката по отношение на критериите може да се 
избегне като се направи препратка към предстоящия за приемане Закон за браншовите 
организации. Значи  считаме че е задължително в проекта да останат текстовете в 
които се дават права и задължения на национално представителна браншова 
организация на лицата които извършват дейности в горите, като конкретните 
условия за нейното признаване се обвържат с бъдещата нормативна уредба касаеща 
браншовите организации (нашите предложения тук по-долу,  са съобразени с 
проектозакона за браншовите организации и предлагат такова решение).  

 
 Въпреки изтъкнатите недостатъци, ако предложените от нас корекции или други, но в 
същата посока се възприемат, то е по-добре този проектозакон да се приеме, отколкото да 
остане сегашното положение. 
 
 Категорично и изцяло не приемаме Проектозакона на депутата г-н Калинов, с 
който се прави опит да се възкреси идеята за Национална Горска Компания, сега под 
друго име.  
 
 
 
По конкретно 
Правим следните предложения към ПЗИДЗГ внесен от г-н Моллов и г-н Муса: 
 

1. а) в § 5. чл.24б,    
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2) Държавно предприятие "Българска гора" осъществява и други 
дейности,  които  осигуряват  или  допълват основния   му  предмет на 
дейност, ако с това не се създават предпоставки за нарушаване на свободната 
конкуренция . 

  
 б)  създава се нова алинея 6 със следното съдържание: 
 „ Клоновете по ал.5 изпълняват функциите по чл.24а, ал.1 на териториален 
принцип, като на територията на едно регионално управление по горите може да 
действа не повече от един клон на Държавното предприятие „Българска гора”. 
 в) ал.6 става ал.7 
 
2. §9  за промяна в чл.41, ал.3 – да се промени в смисъла предложен тук по-долу:  
 ДДивС не са субектът който да извършва всички дейности в горското стопанство. 
Не стига дърводобива който настойчиво им се присъжда, а с тази промяна им се дава 
още  и  възпроизводството и лесоустройството. Предлагаме следната изцяло нова 
редакция на ал.3, и създаването на нова ал.4: 
 
 (3) Изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния 
горски фонд може да се извършва от държавното лесничейство или дивечовъдната 
станция в случаите, когато на две последователно проведени процедури по реда на 
ал.2, не са се явили кандидати търговци, регистрирани в публичния регистър по 
чл.57а. 
 (4) Инвентаризацията и устройството на земите и горите – държавна и общинска 
собственост се извършва от юридически лица, регистрирани в публичния регистър 
по чл.57а, които не са свързани лица по смисъла на §1 от ТЗ със собственика на 
гората. 
 
 Въвеждането на изискването за липса на свързаност със собственика ще 
предотврати конюнктурното (подчинено) отразяване на реалностите в горите и ще 
допринесе до тяхното обективизиране и до затвърждаване на професионализма. 
Същевременно ще се отреже възможността държавните лесничейства сами да си 
правят и лесоустройството, което ще даде практически неограничена власт на 
директорите, защото те са пряко заинтересувани от „ намаляване” или „ увеличаване” 
на ползуването от дървесина. Българското лесоустройство затова е съхранило своя  
авторитет, защото е безпристрастно. Освен всичко друго ще бъде намалено, макар и 
не напълно господствуващото положение на държавната структура „ Агролеспроект” 
ЕООД. 
 
 
3. в § 12  
 а) в т. б)  за промяна на т.6 от чл.53, ал.2 – същата да се промени по следния начин: 

 "6. от държавните лесничейства и държавните 
дивечовъдни станции, които по изключение, в случаите, когато на 
две последователни процедури липсват кандидати за извършване на 
дейностите по добив на дървесината и транспортирането й, могат 
да възлагат с договор на Държавно предприятие "Българска гора" да 
изпълнява тези дейности;" 

 
 б) в т. в) за създаване на нова т.7 към чл.53, ал.2 да отпадне,  предлаганата по-горе 
промяна на т.6 го включва. 

в) създава се т. 7: 
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"7. от държавните дивечовъдни станции, които за съхраняване 
на дивеча в районите им на дейност, могат да организират и изпълняват 
в тях дейностите по добив на дървесината и транспортирането й." 
 
 Това е пълна глупост. ДДС вече спряха да се занимават с дивеча и ги занимава 
основно дърводобива, защото от него могат и се формират високи възнаграждения, които 
пък настройват ДЛ срещу тях. Затова има напрежение между тях и неравнопоставеност.  
Не напразно  Държ. Дивечовъдни Станции (ДДС)вече ги наричат Държ. Дърводобивни 
Станции (ДДС). В района им на действие почтените частни дърводобивни  фирми са на 
изчезване, или работят протежирани фирми, чрез които се краде дървесина и се 
източват държавни пари ! 
 

4. в § 13 
 а) в новосъздаващия се чл.53а, ал.2 да добие следната редакция: 

  
 (2) „ Държавното предприятие „Българска гора” може да извършва ползуване 
по реда на чл. 53, ал.2, т.3 и т.6 чрез възлагане на кандидати юридически лица, вписани 
в регистъра по чл. 57а, ал.1, по ред и условия определени с правилника за прилагане на 
закона.”  
 

 б) предлагания нов чл.53б да отпадне, поради регламентацията предложена тук по-
горе с т.6 на чл.53, ал.2. 

Чл. 53б. Държавните дивечовъдни станции ползват дървесина 
от горите и земите от държавния горски фонд по начините, предвидени 
в чл. 53, ал. 2, само по изключение когато на две последователни 
процедурите липсват кандидати вписани в публичния регистър по 
чл. 53а, ал.1. В тези случаи те  се разпореждат с дървесината по реда 
на чл. 53а." 
 
 

5. в § 14, да се създаде нова ал.13 на чл.57, със следния приблизителен текст: 
 
(13) „ Държавните лесничейства и общините предоставят с предимство по реда 

на чл. 53, ал.2, т.3 ползуването на технологична дървесина на 
потребителите с годишен обем на преработената през предходната година 
от тях технологична  дървесина на територията на Република България не 
по-малко от 50 000 куб.м, без това да ощетява ползувателите по ал.6, както 
и другите потенциални ползуватели и потребители,    ... като за всички тях 
цените се определят на пазарен принцип.”  

(вариант: „ ... като за всички тях цените на дървесината не могат да бъдат по-
ниски от защитните цени определени по реда на чл.62а” ) ако не се приеме 
нашето предложение той да отпадне – тук по-долу. 

  
 Предимството трябва да се разбира, че при наличие на конкуренция, при равни други 
условия трябва да се избира т.нар. голям ползувател! 
 Т.е. предлагаме  подобен механизъм като този по ал.6 за местните дърводобивни и 
преработвателни предприятия. Нарочен текст е създаден в ППЗГ (чл.87в, ал.5, т.4, 6 и 7), 
но той се оспорва от повечето дърводобивни фирми, а също не е в интерес и на 
Държавата. Така е, защото договарянето става директно в НУГ, като обектите на  един 
ползувател може да са на  половината територия на БГ. Цената на договаряне е под 
всякаква конкуренция ( напр.  8-12 лв / куб.м), като най-често в това число попада не само 
технологична д-на а също средна и едра дървесина, защото обектите са компактни и 
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включват различни видове д-на. После Потребителите препродават едрата д-на на 
многократно по-високи цени и реализират търговска печалба от това. Затова Трябва нещо 
да се запише, но така, че и те да имат изгода да развиват голямото си производство, но 
това да става не на гърба на Д-вата и на дърводобивните фирми !!!!  Презумпцията е 
големите фирми също да участват на конкурси или търгове, както и местните фирми, 
като имат гарантирани (ако ги усвоят) до 1/3 от утвърдения дърводобив на технологична 
дървесина. 
 

6. § 15 да се допълни  с т.4 /касаещо допълване на ал.10 на чл.57а  третиращ случаите на 
отписване от публичния регистър на търговците. Предлагаме да се създаде нова т.6 
на ал.10 със следното съдържание: 

 
 т.6. „по предложение на браншовата организация, на лицата, извършващи 
дейности в горите, представена на национално равнище, при констатирани нарушения, 
извършени при осъществяване на дейността, за която търговецът е регистриран.” 
 
 Този текст го предлагаме, за да се уеднакви изцяло с Вашето предложение за 
случаите на отписване от регистъра по чл. 39, ал.2  на физическите лица. Т.е. и за двата 
регистъра да се изисква предложение на браншовата организация  както при вписването, 
така и за отписването. 
 
 

7. § 17  да отпадне изобщо. 
 
 Дори и за държавните гори е недопустимо да се определят регионални или 
национални защитни цени, затова няма нужда и от методика. 
 Не трябва да се регламентира по какъвто и да е начин практиката ДДивС да 
извършват дърводобив. Когато ДДивС доставят дървесина на предприятието  „БГ” 
това ще става по същия ред и условия  както го правят ДЛ.  

 
8. в § 21  
 а) в нова Глава Седма в чл.95, ал.1 да се създаде нова т.33, като сегашна т.33 става 34. 
„ т.33. такси за природоползуване от всички ползуватели на воден и рекреационен 
ресурс от българските гори, чийто размер се определя с наредба / по методика / 
одобрена от МС” 
 
 Не може МОСВ да събира такси (%от акциза върху горивата...) и да ги разходва 
само за проекти които нямат нещо общо с горите. Също така никой не цени 
стойността на водата, т.е. онази част от нея, която е пряко свързана с горските 
екосистеми от където тя произтхожда (а само се парадира с това какъв % от 
загубите на вода да се плащат от потребителите, които нямат нищо общо с тях). 
Вместо това този процент може да отива за опазване и възстановяване на горското 
богатство, за увеличаване лесистостта и опазване на водохранилищата, техните 
водосбори. 
 
 б) в чл.96 да се създадат нови т. 43 и 44, като /сегашна 43 стане 45 / 
 
 „т.43. подпомагане собствениците на гори, които са физически лица, и които са 
се обединили за общо лесоустройство, както и за общо стопанисване и управление 
на своите гори с поемане разноските по изготвянето на лесоустройствени програми, 
планове и проекти, както и за залесяване когато е предвидено по проект, за 
предотвратяване опасността и последиците от ерозия на почвата, за провеждане на 
лесозащитни мероприятия, борба с горските пожари и други аварии и бедствия, за 
поддръжка на горски пътища, когато същите обслужват и държавния горски фонд; 
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 т.44. за обезщетения на  недържавните собственици на гори, за които са 
наложени ограничения върху ползуването на дървесина по силата на нормативен 
акт;”  
 
В момента, по реституционното законодателство има възстановена частна 

собственост върху гори, които са защитни и курортни гори и гори в защитени 
територии. Частностопанското дърводобивно ползуване на тези гори, както и 
ползуването на недървесни продукти от тях е силно ограничено и почти 
невъзможно, поради определените със Закона “ общосоциални функции”. В 
условията на демократично гражданско устройство, това е недопустимо 
накърняване на правото на частна собственост. Ето защо, собствениците на 
такива гори следва да бъдат обезщетявани в размера на ежегодните пропуснати 
дърво- и недърво-добивни ползи от тези гори. В противен случай рискуваме да бъдат 
загубени, напр. части от Витоша, Пампорово и много други гори със специални 
функции (по чл.4 от ЗГ), вкл. и поради умишлени палежи. 
 В тази връзка, Република България има поет международен ангажимент с 
подписването на Резолюция Н2 на Хелзинкската Министерска Конференция 1993 
год. В нея недвусмислено се изтъква, че държавата е длъжна да обезщетява 
собствениците на гори за произтичащите от собствеността им ползи. 

 
 
9. § 25  регламентиращ промяната за „Агролеспроект” ЕООД  не го приемаме 

изобщо.  
 
ВАРИАНТ – 1: 

§ 25 (1) С влизането в сила на този закон "Агролеспроект" ЕООД, София се 
преобразува в дирекция „Лесоустройство и отчет на горския фонд” към Национално 
управление по горите. 

ВАРИАНТ – 2:  Агролеспроект става  клон на Публичното предприятие „Българска 
гора” 

 (2) Дирекцията по ал. 1 е самостоятелно юридическо лице на бюджетна 
издръжка (издръжка към публичното предприятие „ Българска гора” ) със седалище в 
гр. София. 

(3) Основният   предмет   на   дейност   на   дирекцията „Лесоустройство и 
отчет на горския фонд” е: 

1. организира, контролира и отчита дейността по устройството, 
инвентаризацията, оценката и промените в горския фонд /възлагане, контрол и 
приемане на дейността по горска инвентаризация и изработката на 
лесоустройствени проекти, планове и програми за горите и земите от държавния 
горски фонд/; 
2. организира и ръководи изработването, поддържането, съхраняването и 
ползването на специализирани карти за земите и горите от горския фонд; 
3. предлага категоризирането и прекатегоризирането на горите; 
4. организира изготвянето и контролира изпълнението на проекти, планове 
и програми, свързани със стопанисването, ползването и опазването на дивеча 
и рибата в непромишлените води /възлагане, контрол и приемане 
изработката на ловоустройствени проекти/; 
5. отчита цялостната дейност по стопанисването, опазването и ползването 
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на дивеча и рибата във водоемите за спортен риболов;  
6. организира изготвянето и контролира изпълнението на проекти, планове и 
програми, свързани с опазването на горите от пожари;  
7. отчита дейностите по опазване на горите от пожари и охраната на горите и 
земите от горския фонд, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, 
ползвани за любителски риболов 
8. отчита дейностите по отдаване на ползванията в горите и възлагане на 
лесокултурните мероприятия; 
9. организира изготвянето и контролира изпълнението на планове за 
управление на защитени територии /възлагане, контрол и приемане 
изработката им/;  
10. организира изготвянето и контролира изпълнението на проекти за горски 
пътища и противоерозионно строителство  /възлагане, контрол и приемане 
изработката им/;  
11. организира и контролира проектирането и създаването на 
информационни системи за нуждите на горите, ловното и непромишленото 
рибно стопанство в Република България и ги поддържа актуални. 
12. осигурява правилното функциониране на необходимите средства за 
обработка и пренасяне на информацията - хардуера и софтуера, както и на 
процесите на събиране и обработване на информацията; 
13. събира, обобщава и съхранява информацията, получена от структурите и 
териториалните звена на НУГ; 
14. съгласува програми, обслужващи информационната дейност на 
структурите и териториалните звена на НУГ; 
15. съгласува разпространяването и внедряването на програмни продукти в 
практиката на структурите и териториалните звена на НУГ; 
16. внедрява и поддържа локална мрежа, Интернет и други средства за 
комуникация в НУГ и в неговите структури и специализирани териториални 
звена; 
17. води и съхранява следните регистри: 

а) национална база от данни за горите и земите от горския фонд; 
б) регистър на горите и земите от горския фонд; 
в) регистър на собствениците на гори и земи от горския фонд; 

18. изработва и анализира статистическата информация за горите и издава 
годишни информационни бюлетини със статистическа информация за горите 
и горското стопанство в Република България; 
19. организира и изпълнява възлагане на обществени поръчки за дейностите 
попадащи в обхвата на неговите отговорности. 
 
ВАРИАНТ – 2: (само за ал.3) 
(3) Предметът  на   дейност   на   дирекцията „Лесоустройство и отчет на 

горския фонд”, неговата организационна и функционална структура се определят с 
устройствен правилник, който се утвърждава от Началника на Националното 
управление по горите. /устройствения правилник на Националното управление по 
горите/. 
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(4) Дирекция „Лесоустройство и отчет на горския фонд” осъществява 
и други дейности, свързани с основния му предмет на дейност. 

(5) Имуществото на държавното предприятие "Агролеспроект" се 
състои   от  имущество,   предоставено   му   по   вид,   обем   и   стойност от 
министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от него в 
резултат на дейността му. 

(6) Държавното   предприятие   "Агролеспроект"   не   може  да  бъде 
приватизирано и  срещу него  не  може да се открива  производство по 
несъстоятелност. 

(7) Дейността на държавното предприятие "Агролеспроект" по ал. 2 
се финансира от: 

1. субсидии от държавния бюджет; 
 2. трансфер от  приходите  на Държавно  предприятие  "Българска 

гора" 
(8) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, началникът 

на    Национално    управление    по    горите    утвърждава    правилник    за 
устройството и дейността на Дирекция „Лесоустройство и отчет на горския 
фонд”.  

(9) Дирекция „Лесоустройство и отчет на горския фонд” е 
правоприемник на активите     и     пасивите     на     преобразуваното    
търговско    дружество 
"Агролеспроект" ЕООД към датата на влизане в сила на този закон. 

(10) Трудовите правоотношения с работещите в преобразуваното 
дружество, се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
10. в § 29 касаещ браншовата организация, представена на национално равнище, 

предлагаме следния променен текст: 
 
Вариант-1:     (съобразен с изисквания залегнали в проекта на Закон за браншовите 
организации) 
 

§ 29 ( 1 )  Браншовата организация на лицата, извършващи дейности в 
горите, представена на национално равнище може да бъде онази организация, 
която има изградени и работещи структури, регистрирани по българското 
законодателство на територията на всички регионални управления по горите и 
нейните членове са   физически и юридически лица вписани в регистрите по чл.39, 
ал.2 и по чл.57а, ал.1. 

(2) В едномесечен срок от влизането на този закон в сила, 
организациите които кандидатстват за представителни на национално равнище, 
представят на Началника на Националното управление по горите копие от 
съдебното решение за регистрация, документи доказващи наличието на 
регионални структури, брой на членовете, членство в международни 
професионални организации, както и в българска работодателска 
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организация, годишен оборот вкл. от членски внос за последните три години, 
документи гарантиращи спазването от страна на членовете на 
професионалните и етични норми при упражняване на дейности в горите. 

(3) В едномесечен срок след срока по ал.1, съгласно представените 
документи, Началникът на Националното управление по горите определя  един от 
кандидатите за браншова организация, представена на национално равнище на 
лицата, извършващи дейности в горите. 

 (4)  Началникът на Националното управление по горите провежда конкурс 
за определяне на браншова организация, представена на национално равнище на 
лицата, извършващи дейности в горите на всеки три /пет/ години при условията 
и редът съгласно ал.2, или съгласно условията на друг закон. 

(5) Началникът на Националното управление по горите може да подписва 
договор с избраната браншова организация за съвместна работа, в който подробно 
са описани правата и задълженията на двете страни. С договора Началникът на 
Националното управление по горите може да делегира свои пълномощия по 
водене на двата регистъра по чл.39, ал.2 и по чл.57а, ал.1 на браншовата 
организация. 

 (6) Изискването по чл. 39а, ал. 1 и чл.57а, ал. 4 за представяне на 
предложение от браншова организация, представена на национално равнище на 
лицата, извършващи дейности в горите, влиза в сила от датата на влизане в сила 
решението на Началника на Националното управление по горите по ал.3. 
 

Вариант-2:   (ако се реши, че е необходимо да се изчака приемането на специалния 
закон) 

§ 29 ( 1 )  Браншовата организация на лицата, извършващи дейности в 
горите, представена на национално равнище може да бъде онази организация, 
която отговаря на изискванията за национална представителност определени с 
друг закон, която има изградени и работещи структури, регистрирани по 
българското законодателство на територията на всички регионални управления по 
горите и нейните членове са   физически и юридически лица вписани в регистрите 
по чл.39, ал.2 и по чл.57а, ал.1. 

 (2) В едномесечен срок след влизането в сила на закона по ал.1, 
Началникът на Националното управление по горите определя  кандидатът за 
браншова организация, представена на национално равнище на лицата, 
извършващи дейности в горите. 

 (3)  Началникът на Националното управление по горите провежда конкурс за 
определяне на браншова организация, представена на национално равнище на 
лицата, извършващи дейности в горите на всеки три /пет/ години при условията и 
редът съгласно ал.1. 

(4) Началникът на Националното управление по горите може да подписва 
договор с избраната браншова организация за съвместна работа, в който подробно 
са описани правата и задълженията на двете страни. С договора Началникът на 
Националното управление по горите може да делегира свои пълномощия по 
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водене на двата регистъра по чл.39, ал.2 и по чл.57а, ал.1 на браншовата 
организация. 

 (5) Изискването по чл. 39а, ал. 1 и чл.57а, ал. 4 за представяне на предложение 
от браншова организация, представена на национално равнище на лицата, 
извършващи дейности в горите, влиза в сила от датата на влизане в сила решението 
на Началника на Националното управление по горите по ал.3. 
 
 Представил: 

А.СТЕФАНОВ – “Булпрофор” 


