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                 До:     Комисията по земеделие и гори  

към 39 Народно събрание 
                                                                                        
    г-н / г-жа ________________________________ 
 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за  

допълнения и изменения  
към внесения от Министерски Съвет  

Проекто-Закон за изменение и допълнение на ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 
 

Уважаеми господа, 
 

Като съсловна организация, търсим Вашето съдействие поне и само за онези най-важни за 
частната практика въпроси, които не са намерили решение в Проекто-Закона, или предложенията 
на МС за тях не са добри.   

 
Вече пет месеца сред членовете на БУЛПРОФОР (лесовъди – физически лица и фирми, които упражняват частна практика 

в горите) се провежда оживена дискусия по Проекто-Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ПЗИДЗГ).  Някои от 
нашите предложения се възприеха от Националното управление по горите (НУГ), други – не. През м. януари, когато стартираха 
обсъжданията, повечето от участниците НПО, институти и др. предложихме да не се бърза, защото сегашния закон има редица 
несъвършенства и с оглед хармонизирането на нашето горско законодателство с европейското е за предпочитане изработката на 
изцяло нов закон за горите. Това не се възприе, защото срокът е къс, а законът се прави за един кратък преходен период от време. 
Тогава за първи път предложихме създаването на Национална горска компания като алтернативна възможност за финансова 
автономия на горския сектор, но въпросът остана без решение в последния вариант на ПЗИДЗГ. 

 
I.  Частната практика в горите и нейната регламентация с регистрационен режим 
 

Основната промяна, която предлагаме  е:   регистрацията и издаването на 
удостоверения, респективно отговорностите и гаранциите към държавата и 
възложителите на дейности за частнопрактикуващите лесовъди да се поеме от 
съответната браншова организация.  Вече е ясно, че лицензионните и регистрационни 
режими трябва освен да се либерализират и намаляват, още и постепенно да отпадат като 
пряк ангажимент на държавата (за повечето области където се прилагат).   

 
Досегашната практика на изцяло лицензионен режим, поради лошото й прилагане от 

администрацията в НУГ не доведе до очакваните резултати.Защото-  Лицензи за частна 
практика в горите притежават вече близо 2000 души, включително: служители по горите(?!), 
на които и без друго това им е работата там където работят (държавни лесничейства-ДЛ, 
регионални управления по горите- РУГ, НУГ); хора, които са били дълго извън системата и в 
един момент решават, че в/чрез  горите могат бързо да забогатеят и т.н.  Досега не е имало 
случай на отказан лиценз. Само два лиценза са отнети и то наскоро. И възниква основателния 
въпрос “ Необходим ли е изобщо някакъв ограничителен режим, след като и с него всеки намира 
начин да влиза и работи в гората?” 

Отговорът на този въпрос е “ДА,  сега повече от всякога”. Защото състоянието на 
горите у нас от ден на ден става от лошо по-лошо. И защото виновници за това са както 
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тези, които криво са разбрали и упражняват частната практика в горите, още повече онези, 
които  им позволяват да го правят.  

Същевременно смятаме, че някои от дейностите в горите, които са с особена 
важност за устойчивото им стопанисване като неразривна част от европейското и 
световно природно наследство, трябва да бъдат и за в бъдеще подчинени на малко по-
строгия от обикновената регистрация режим – напр. референция от съответната съсловна 
/ браншова / организация за специалистите, които пряко ще извършват съответната 
дейност и/или за фирмата ако тя членува в такава организация. 

  
Какво виждаме в сегашното предложение на НУГ, респ. МС за промяна на чл.39 и новия 

чл.57а ? Няма и следа от декларациите, че МЗГ е готово и иска да предостави дейността по 
регистрацията на браншовите сдружения. Същевременно, с новата  самостоятелна 
регламентация - изискване за регистрация на дърводобивните фирми (с чл.57а), фактически се 
признава, че някои от дейностите, поради своята специфика и особено значение за състоянието на 
горите, трябва да са подчинени на малко по-строг режим от обикновения. Това е вярно, но 
формата под която се предлага да стане – с отделен 2-ри регистър към НУГ, е доказано 
неефективен. 

 
Регистърът за всички лица и търговци, които упражняват частна практика в горите за 

всички дейности по чл.39,ал.1, без изключение, трябва да е не само публичен, но и  единен, както 
и да се гарантира възможност за контрол върху процеса от страна на съсловните (браншови) 
организации.  

 
1) Към § 34 на ПЗИДЗГ -  В чл.39 от ЗГ  
 
В много голяма степен предложението ни е съвместено с аналогичния режим възприет със 
ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР!!  
 
Предлагаме да се създаде Нов Раздел IV  към Глава Втора от ЗГ:    
/ в Болд – нашите предложения / 

Раздел IV 

Упражняване на частна практика в горите и изисквания за правоспособност 
 
Чл. 39 (1) Упражняване на частна лесовъдска практика е: 

 1. маркиране на подлежащи на сеч дървета и изготвяне на съпровождащите 
дейността отчетни документи; 

 2. събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни 
материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на 
съпровождащите тези дейности отчетни документи; 

 3. изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори 
и за земите от горския фонд;  

 4. изработване на  задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за 
биологична рекултивация на нарушени терени;  

 5. добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, 
планове и схеми за ползвания от гори и от земите от горския фонд и изготвяне на съпровождащите 
тази дейност документи; 

6. оценка и мониторинг на гори и земи от горския фонд; 
(Съобразно нашите предложения, тук по-долу към чл.28.) 

7. управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и 
юридически лица и на общини; 

8. експертизи и консултации по лесовъдски дейности. 
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  (2) Дейностите по ал.1 се извършват от технически правоспособни лица,  
регистрирани в публичен регистър към Националното управление по горите по реда на този  
закон. 
   (3) Дейностите по ал.1 се възлагат от органите компетентни да одобрят и/или 
приемат в завършен вид съответната дейност, както и от собственика или друго 
заинтересувано лице. 

(4) Дейностите по чл.39, ал.1, т.3, 5, 6 и 7 се упражняват от лицата по ал.2, ако те 
притежават положителна търговска репутация - удостоверение и/или референция относно 
тяхната досегашна дейност издадена им от съответната съсловна организация.  Същият 
документ, но с актуалност до 6-месеца от датата на неговото издаване и цитирани 
последните три обекта в които е работило лицето, служи като референция за участие в 
процедурите по възлагане на цитираните дейности в горите държавна и общинска 
собственост. 

Тъй като тези дейности са от определящо важно значение за горите, за лицата и 
фирмите които ще ги извършват  следва да има по-значими гаранции. Предлагаме тези 
гаранции във вид на референция или удостоверение, да се дават от съответните браншови 
организации, в които кандидатите за регистрация членуват и където са възприети и 
действат вътрешни механизами на самоконтрол на основата на вътрешни правила на 
поведение, лоялност, отговорност към  партньори и контрагенти и т.н.. Възложителите на 
подобни дейности-ДЛ, също биха могли да издават такива препоръки, но не го предлагаме, 
защото по места е набран много негативизъм в отношенията между бивши колеги – сега 
разделени от двете страни на бариерата и е почти сигурно, че това ще се превърне в още 
един инструмент за натиск и евентуална корупция.  За да не се създадат условия за 
субективизъм или “ реваншизъм” при издаването на такива от съсловните организации, 
предвиждаме условията и редът за тяхното издаване да бъде строго регламентиран в 
наредбата по чл.39б, ал.4, ако очакваният Закон за съсловните организации не предложи 
впоследствие някакъв друг общ механизъм. 

     (5) Служителите в Националното управление по горите, в неговите структури и 
специализирани териториални звена, включително тези с правоспособност и регистрирани 
по чл,39б, нямат право да извършват дейностите по ал.1. в качеството им на частни лица 
(като частна практика), освен когато обслужват своя собствена /семейна/ гора. Служителите 
могат да извършват тези дейности само по служба в района, в който изпълняват служебните 
си задължения. 

 Това ограничение (по ПЗИДЗГ – в ал.12) е крайно наложително за да се избегне 
конфликтът на интереси. Понастоящем са масови случаите, когато служители по горите 
имащи  лиценз за частна практика, вместо да охраняват поверените им райони, или да 
упражняват ефективен контрол върху дейността на фирмите, работят срещу заплащане за 
някой недържавен собственик на гора. Затова и няма да спре контрабандния добив на 
дървесина.  Дори нещо повече – не са единични случаите на рекет спрямо собственици на гори, 
които са потърсили услугите на “ истински” частно-практикуващи лесовъди. Тогава 
пренебрегнатите служители по горите умишлено бавят или изобщо не издават позволителни за 
извоз на законно добитата дървесина. Подронва се авторитета на горската власт, респ. на 
държавата, която не може да  сложи ред в собствената си къща! 
 Предложението на НУГ няма да реши нещата, защото колегите от съседни 
лесничейства се познават и масово ще си прехвърлят “допълнителната работа”. Сега е 
обичайна практиката на размяна на марките или преотстъпването им (от частна фирма 
или специалист на служител). В бъдеще това ще стане още по-масова практика, особено 
между колегите лесовъди от съседни лесничейства. Пак потърпевши ще бъдат 
собствениците на гори, както и лесовъди, които изцяло разчитат на своята частна 
практика и съвестно си плащат данъците.   
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Чл. 39а (1) Правоспособно лице по този закон може да бъде: 
1. физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше 

лесовъдско образование /степен магистър-инженер/, има най-малко двегодишен стаж в 
областите по чл.39, ал.1 и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на 
лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано; 

 Магистър или Бакалавър – експертите от НУГ могат да прецизират или ако преценят, 
нека уточнението в скобите да отпадне. 

2. българско юридическо лице регистрирано по Търговския закон, което има за 
предмет на дейност 1 или повече от дейностите по чл.39,ал.1  и в постоянния му 
специализиран състав има най-малкото едно правоспособно лице по т.1 за съответната 
дейност. 

   (2) За дейностите по чл.39,ал.1, т.1 и 2 правоспособни могат да бъдат и физически 
лица със средно лесовъдско образование. 

 
Чл. 39 б. (1) Правоспособността да се упражнява частна лесовъдска практика по чл.39,ал1 
се придобива от момента на вписването в регистъра по чл.39,ал.2 (ал.2). 

       (2) Регистърът на лицата, правоспособни да упражняват частна лесовъдска 
практика, е публичен. 

    (3) Регистърът по ал.2 се води и съхранява от акредитирана от Началника на 
Националното управление по горите браншова (съсловна) организация на лесовъдите на 
частна практика. 

 (4) Редът за водене и съхраняване на регистъра, както и за условията за 
акредитация на браншовата (съсловната) организация по ал.3 и взаимоотношения между 
Националното управление по горите и нея се определят с наредба, издадена от министъра 
на земеделието и горите (Правилника за прилагане на ЗГ). 
 
Чл. 39 в. (1) Кандидатът подава молба за вписване в регистъра до Националното 
управление по горите. 

(2) Националното управление по горите проверява в 14-дневен срок от постъпване 
на молбата дали са налице условията по чл. 39а,  за вписването на кандидата в регистъра.  

(3) Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок след срока по ал.2, за 
което се издава удостоверение, подписано от   Началника на НУГ. 

(4) Когато не са налице законните условия, Националното управление по горите 
отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен 
срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на 
земеделието и горите. 

(5) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 3, подлежи на обжалване в 
двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство 
пред Върховния административен съд. 

    (6) В срок от 6 месеца след влизането в сила на Наредбата по чл.39б,ал.4, лицата 
лицензирани за упражняване на частна практика в горите по досегашния ред трябва да се 
пререгистрират като подадат изискуемите се по наредбата документи.  Публичният регистър 
по чл.39б, ал.2 отразява новите обстоятелства и факти за регистрираните физически и 
юридически лица. 

Чл. 39 г. (1) Правоспособното лице е длъжно: 
1. да извършва възложените му дейности по чл.39.ал.1 в съответствие с 

нормативните изисквания; 
2.  да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, 

която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност. 
(2) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова за времето на своята дейност 

по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на 
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неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният 
размер на застрахователната сума се определя по видове дейности от Националното 
управление по горите. 

 
Чл. 39 д. (1) Правоспособността се загубва: 

1. по писмено искане на правоспособното лице до Националното управление по 
горите; 

2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под 
запрещение; 

3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице; 
4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено 

за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; 
5. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 39 г, ал. 1. 
(2) В случаите по ал. 1, т. 1-4 Началникът на  Националното управление по горите 

издава заповед за заличаване на правоспособното лице от регистъра. 
(3) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, 

определени от Началника на  Националното управление по горите, въз основа на който се 
издава заповед за заличаване. 

(4) Заповедта на Началника на Националното управление по горите в случаите по 
ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по 
ал. 1, т. 3, 4 и 5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 
39 в, ал. 4 и 5. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) § 79 - Наложително е изменение в чл.98 за наказанията на частно практикуващите.  Защото 
аршинът трябва да е един, както за нарушителите които упражняват (само) частна 
практика - по ал. 4 - ал.7, така и за държавните служители, които го правят без да имат 
това право. 
 
Чл.98. (8) Който служител по горите наруши чл.39, ал.5, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. 

Всички останали алинеи на чл.98  да се съобразят с предложените от нас нови текстове 
за чл.39.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3) Към § 24 от ПЗИДЗГ  
 

3.1. В чл.25  да се промени съдържанието на ал.10, както следва: 

Чл. 25 (10) За ограничени територии от горския фонд обхващащи района на дейност на повече от 
едно държавно лесничейство, например регионално управление по горите, община или 
област, се изработват рамкови устройствени проекти, в съответствие с устройствените схеми по 
смисъла на Закона за устройство на територията. В рамковите проекти се определят основните 
цели за възпроизводство, ползване и опазване на горите, както и основните дейности за 
поддържане на устойчиво развитие (в икономически, социален и екологичен план) на 
съответната територия.” 

 
3.2. Да се създаде нов член 25а, със следното приблизително съдържание: 
 
Чл.25а (1) Изработването на Лесоустройствените проекти, планове и програми за горите 
държавна и общинска собственост представлява обществена поръчка по смисъла на Закона 
за обществените поръчки и се възлага по реда на същия закон от Националното управление 
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по горите или общините на юридически лица и еднолични търговци регистрирани по реда 
на Раздел IV. В процедурите съдействат и участват структури и специализирани 
териториални звена на възложителя и съсловни (браншови) организации на изпълнителите.  
 (2) По реда на ал.1 се възлагат и други разработки за горските и за защитените 
територии в съответствие с устройствените схеми по смисъла на Закона за устройство на 
територията и по Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(3) Изработването на Лесоустройствените проекти, планове и програми и разработки 
по ал.2 за горите – частна собственост се възлагат с писмен договор от техните собственици 
на юридически лица и еднолични търговци регистрирани по реда на Раздел IV. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4) Към § 26  В чл.28 от ЗГ Прецизиране на регламента за оценка на горите. 

4.1. По сегашния текст на чл.28. 

Предлагаме следните изменения и допълнения към предложението на МС: 

Чл.28 (3) Оценката се извършва от физически лица с лесовъдско образование, които са  
регистрирани по реда на Раздел IV. 

 (4) Извършването на оценка може да се възлага на юридически лица и еднолични 
търговци, регистрирани по реда на Раздел IV, които имат сключен трудов или граждански 
договор с физическо лице, което отговаря на изискванията по ал.3. 

Алинеи 5, 6, 7 и 8 от предложението на МС да се заличат, тъй като могат и следва да са 
предмет на наредбата по следващата алинея.   

 (9) става (5) 
 
 Мотивът за предложението ни е, че оценката на гори е поне толкова отговорна 
дейност, колкото оценката на предприятия и касае прохождащия пазар на гори и земи от 
горския фонд. Тази дейност следва да бъде също гарантирана от хора с високопрофесионални 
и морални качества, подчинени на предложения от нас НОВ регламент за чл.39, който дава 
по-добри от досегашните гаранции за професионално отношение на частно-
практикуващите лесовъди. Ако не са подчинени на този регламент, тук в чл.28, такива 
гаранции никой не ще може да изисква от оценителите на гори и земи от горския фонд. 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.2. Предлагаме нови текстове за МОНИТОРИНГ В ГОРИТЕ   

 
Поради обстоятелството, че РБ е страна по редица международни споразумения 

касаещи устойчивото развитие  и стопанисване на горите, следва да се отделя особено голямо 
внимание на периодичните наблюдения, т.е. да се прави мониторинг на редица индикатори на 
състоянието на горите, ползуването и т.н. В тази връзка предлагаме създаването на нов член, 
който спомага за въвеждането на  регламент в съзвучие с европейските изисквания. Естествено 
е, че впоследствие имаме готовност да реагираме с изработката на съответната наредба и 
методики по които ще може да се извършват  различните мониторингови наблюдения в горите.  

 
НОВ :  
Чл.28а (1)  Горите и земите от горския фонд подлежат на мониторинг на състоянието им, в 
това число за: основни индикатори на растежните условия, ресурсния потенциал и неговата 
динамика и производителност, стопанските дейности и техните икономически, социални и 
екологични аспекти и последици. 
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(2) Условията и редът за честотата и обхвата на мониторинга, както и за съхраняване 
на резултатите от него, се определят с наредба и методики на министъра на земеделието и 
горите.  

(3) Мониторинга се извършва от физически лица с лесовъдско образование, които са  
регистрирани по реда на чл.39. 

(4) Извършването  на мониторинга може да се възлага на юридически лица и 
еднолични търговци, регистрирани по реда на чл.39, които имат сключен трудов или 
граждански договор с физически лица, които отговарят на изискванията по ал. 3.  

(5) Собствениците на гори и земи от горския фонд са задължени да предоставят 
информация и документация за извършване на мониторинга, както и да уведомяват 
заинтересуваните лица с резултатите от него, ако същите не представляват стопанска тайна 
(не го поставят в неравностойно положение на пазара). 

(6) Резултатите от мониторинга се въвеждат в изпълнението на лесоустройствените 
проекти, планове и програми и се имат впредвид при тяхната актуализация с последваща 
устройствена ревизия. 
 

====================================================================== 
 
II .  По регламентацията на дърводобивните дейности  

   

1) § 46. В чл. 53 предлагаме да се допълни нова, последна алинея 7, със следното съдържание: 

 

Чл.53. (7) Най-малката по площ горско-стопанска единица в която могат да се извършват 
ползувания, независимо от вида на собствеността е горският “подотдел”. 

Причината да се предлага този текст е, че той ще стимулира собствениците на 
дребни горски имоти да се обединяват за общо и по-ефективно стопанисване.  Сегашната 
практика нанася огромни щети и на собствениците, и на гората, защото в повечето случаи 
всеки иска нещо да ползува, дори и от имоти с площ от кв.метри и арове, в които попадат 
няколко дървета и лесовъдски не трябва да се сече нито едно от тях. Ако собствениците в 
очертанията на един подотдел се обединят за общо ползуване по силата на съответен 
договор, сечта ще се извърши лесовъдски правилно, според лесоустройствения проект, и всеки 
от собствениците ще получи съразмерно на големината на своя имот част от добитата 
дървесина. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

2) § 48. В чл. 57 предлагаме следните изменения и допълнения: 

В момента големите ползуватели са привилегировани и владеят ползуването на 
дървесина в цели области. Такива са случаите напр. с Кроношпан гр.Бургас, отскоро заводът в 
с.Габровница, обл Ст.Загора и др. които от своя страна наемат подизпълнители на място 
поради липса на дърводобивен опит и възможности. Това задушава свободната конкуренция и 
обрича по-малките фирми на фалит.  

В тази връзка предлагаме следния текст за ал.3.  

Чл. 57  (3) В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 3 държавното лесничейство предоставя ползването на 
стояща дървесина и ползвателя придобива правото на собственост върху добитата дървесина 
след нейното заплащане по добита след сечта маса. Преговорите по чл.53, ал.2, т.3 не могат да 
водят до господстващо положение на един ползувател на територията на дадена област, 
независимо от вида на добиваните асортименти. 
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  Фирмите които ще извършват дърводобива по реда на т.4 (върху цялата площ на 
ДЛ), няма да имат мотивация, ако сами не могат да балансират някои загуби при 
дърводобива. Освен това и ДЛ не може да се ангажира с продажбата на всичката добита 
дървесина. Винаги има атрактивни и труднопродаваеми сортименти, които е по добре да са 
ангажимент на дърводобивната фирма.  Изкривява се ролята на ДЛ като стожери на 
устойчивото стопанисване на горите, защото функциите на продавач на добитата 
дървесина, особено на лошите сортименти е несъвместима с екологичното и лесовъдско 
значение което имат добивите на такава дървесина от отгледните сечи например. 

В тази връзка предлагаме следния текст за ал.6. 

Чл.57 (6) В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 4 държавното лесничейство възлага изпълнението на 
всички мероприятия и дейности предвидени в лесоустройствените проекти. Собствеността върху 
дървесината, по добита след сечта маса, се разпределя между възложителя и изпълнителя по 
схема, която се уговаря в договора за възлагане. Възлагането се извършва за срок не по-дълъг 
от срока на действие на проекта.” 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) § 49 Да отпадне предложения с ПЗИДЗГ нов чл.57а (Считаме, че предложения от нас вариант 
за чл.39, изчерпва и дава достатъчни гаранции за дейността дърводобив. Освен това с вече 
приетият Правилник за прилагане на ЗГ- ДВ бр.74/2002 повечето от сега предлаганите текстове 
вече фигурират. Останалото може пак там да се допълни.) 
 

Вместо него предлагаме следния регламент: 

Чл. 57а. (1) Процедурите за предоставяне на ползването и възлагане на добива на дървесина 
по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 се организират от  държавните лесничейства, а като 
потенциални изпълнители в тях участват юридически лица и еднолични търговци 
регистрирани по реда на Глава Втора, Раздел IV, които отговарят на изискванията 
фиксирани в Правилника за прилагане на този закон. 
   (2) Ползуването на дървесина в горите – частна собственост се възлага с писмен 
договор от техните собственици на физически или юридически лица и еднолични търговци 
регистрирани по реда на Глава Втора, Раздел IV. 
 
  

====================================================================== 
 
III. Засилване на гражданския контрол върху дейностите в горите  
(в допълнение към предложенията ни в този смисъл към чл.25а, и в 39б) 
 
(1) Към § 19 на ПЗИДЗГ -  В чл.20 от ЗГ в нови ал. 3), 4), 5) и 6) касаещи бъдещия 

Национален съвет по горите 
 
 Добро е като замисъл, но е лошо като реализация. Това следва да бъде един нов 
инструмент за граждански контрол върху дейностите в горите, а не нова “ куха” формална 
административна структура. 
 Предлагаме следните изменения в текстовете (в болд са нашите предложения): 
Чл.20. (3) Създава се Национален съвет по горите към министъра на земеделието и горите като 
консултативен орган за обсъждане  , който координира действията и решава основни въпроси 
по управлението на горите и националната горска политика. 
            (4) ............................ 
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(5) В състава на Националния съвет по горите се включват на паритетен принцип 
представители на държавната администрация с ранг на заместник министър, като 
Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната Среда и водите, Министерство 
на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Национално управление по горите и 
представители на неправителствени съсловни организации, чиято дейност е свързана със 
стопанисването и опазването на горите, представителни организации на собствениците на 
гори и научни институти като Института по гората към Българската академия на науките и 
Лесотехническия университет. и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с 
стопанисването, опазването и охраната на горите. 

(6)  ....................... 

2) В § 64 чл. 76а – да се приеме нов текст – алинея или евентуално като нов чл.76б, в който: 
Да се регламентира възможността някои права на горските стражари да се делегират 

и на членове на съсловни организации,  чиято дейност е пряко свързана със стопанисването и 
опазването на горите (напр. проверка на превозни средства натоварени с дървен материал, 
проверка на дейностите в горите – дърводобив, бране на билки и други странични ползувания и 
т.н. Условията и редът по който това ще може да става ще се регламентира с Правилника към 
закона. Това ще е и начин за подпомагане на горската власт срещу всички негативни явления в 
горите, вкл. и граждански контрол върху евентуални нередности и случаи на корупция от страна 
на служителите по горите, които сега никак не са малко ! 
 
 

======================================================================= 
 

IV. Национална горска компания 
 
В § 20   
Считаме за целесъобразно в ПЗИДЗГ поне  да бъде загатнато за нея, както и в основни линии 
да бъдат определени нейните основни задачи, което ще бъде гаранция, че няма да се отиде 
към създаването на един нов държавен монопол за извършване на стопански дейности*. 
 

 Предлагаме сегашният текст на чл.21  да стане текст на ал.1, и да се създаде нова алинея 2, 
с приблизително съдържание: 
 
Чл.21 (2) Организацията и управлението на дейностите по ал.1 в горите и земите от 
държавния горски фонд може да се възлага (договаря) ежегодно за изпълнение от 
Национална горска компания – държавно публично предприятие по смисъла на чл. 62, ал.1 
(търговско дружество напр. от холдингов тип) от Търговския закон. Устройството  и 
функциите на Националната горска компания се регламентират със Закон. 
 
Идеята е: НУГ (ако остане да съществува) или МЗГ с  техните структури – Регионалните 
управления / инспекции / по горите да се ангажира само с контролни (инспекционни) функции, а 
Националната горска компания /НГК/ със своите дъщерни дружества – държавните 
лесничейства да организират -  ръководят всички дейности в горите, включително тяхната 
охрана и опазване, както и непосредствения контрол (на 1-во ниво – долу по мяста) върху 
дейностите.  
Фактически идеята за НГК работи само поради липсата на финансова самостоятелност на 
системата, а от там и на всички неблагополучия.   
 
__________________________________________ 
* В европейските страни, където действат такива компании и които ще служат като модел за нашата, държавния горски 
фонд, който те управляват е не повече от 10-15 %, а не като у нас – 85%!!!) 
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Уважаеми г-да народни представители, 

С готовност ще се включим с експертни мнения в работата между двете четения на Законопроекта 
в Парламента, ако бъдем поканени. 

Като Ви благодарим за вниманието, разчитаме на вашето съдействие за прокарване на изложените 
по-горе наши предложения. 

Оставаме в очакване на Вашите действия  и 

С почит: 

Председател на УС на БУЛПРОФОР: 

Инж. Антоний Стефанов  

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 


