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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ  

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ 
 

Приет на I-во четене от Комисията по земеделие и гори  
в 40-то Народно събрание (м.08.2006 год.) 

 
 

Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Раздел I 

Гори и горски фонд 
 

 

Чл. 2.  

Вероятно техническа е грешката в чл.2, ал.3. (в щтрих е текста, който следва да 

отпадне – мотивът е очевиден. 

Чл.2 (3) Горски фонд по смисъла на този закон са териториите,  които обхващат гори, 

както и земи за залесяване и недървопроизводителни земи, предназначени за 

горскостопанска дейност, както и  прилежащите площи на сгради, постройки, мрежи 

и съоръжения в държавен горски фонд. 

Дефинира се Горски фонд –изобщо, а не ДГФ.  

........................................................................ 
 

Раздел II 
Собственост 

…………………….. 

Чл.8. 

За да няма национализация на гори и земи в 10 км ивица на Черно море и на 
националните курорти,   или поне за да не буди различни тълкувания, е необходимо 

уточняващ текст , както предлагаме: ( в болд)  

 

Чл.8. (3) Публична държавна собственост са: 
................................. 

4.  гори и земи от ДЪРЖАВНИЯ горския фонд в 10-километровата зона на Черно 
море, на държавната граница на Република България и на националните курорти; 

5. защитените горски пояси; 

6. горите и земите от ДЪРЖАВНИЯ горския фонд за защита на инженерно-

технически съоръжения. 

 

............................................................ 

 
 

Чл.11   
 
Мотиви: Много разнопосочно и слабо са разписани в закона взаимоотношенията с 
недържавните собственици на гори. Вече е разработена и Националната програма 
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за развитие на селските райони по съотв. директива на ЕС, откъдето е видно, че 

недържавните собственици следва да бъдат подпомагани при определени условия. 

Отдавна е назряла необходимолстта, а присъединяването ни от 2007 г към ЕС го 

изисква особено наложително, в отделна глава/раздел в ЗГ да се разпишат 

концентрирано, подробно, но изчистено текстове за основни права и задължения на 

недържавните собственици на гори, както и за тяхното подпомагане. Досега това не се 

правеше с мотива, че е много съществена и важна материя която не може да се въвежда 

с обикновени изменения и допълнения, а когато се направи нов закон. Затова, ето сега 

е момента да се разпишат тези текстове (къде са предложенията на НСОРБ които те 

изработиха съвместно с НУГ),  а не после той да се кърпи. Същото важи и за 

сдруженията в горското стопанство (на собствениците), по подобие на немския 

федерален (и провинциалните също) закон за горите 

 

Чл.11  да бъде изменен / допълнен: 
 

/3/. Собствениците, чиито гори и земи от горския фонд са включени в 
категорията защитни и рекреационни гори, както и в защитени територии,  
имат право на обезщетение за наложените ограничения върху имота. Размерът 
на обезщетенията, както и начина на определяне, се регламентират с наредба 
на Министерския съвет. 

/4/. Физически и юридически лица – собственици на гори и земи от 
горския фонд  имат право на подпомагане чрез данъчни и кредитни 
преференции в случаите на: 

(Подобен текст е много важен във връзка с хармонизация на законодателството с 

европейското, R 1689, в който са посочени точно областите за директни субсидии на 

собствениците на гори....., но това не значи, че с тях всичко трябва да приключи. 

Държавата може, както и досега да продължи политиката за подкрепа, като разшири 

формите за това. Предлагаме – вж.ал.8 - това да бъде разписано в отделна наредба или 

в ППЗГ) 

 

1. провеждане на противоерозионни дейности чрез изпълнение на 
технически проекти за борба с ерозията и изграждане на някои укрепителни 
съоръжения;  

2. извършване на строеж на горски пътища с цел усвояване на 
труднодостъпни обекти; 

3. изграждане на други съоръжения или извършват дейности, 
необходимостта от които е възникнала в резултат на природни и стихийни 
бедствия; 

4. обединяване на собствениците за съвместно управление и 
стопанисване на горите си - подпомагане на образуването на сдружения 
съгласно действащото законодателство; 

5. извършване на мероприятия за предотвратяване на поражения 
върху собствените им гори - пожаронаблюдателни кули, грижи за дивеча и др. 

6. възобновяване на горите чрез залесяване; 
7. отглеждане на млади гори и култури без материален добив (вкл. 

върху   бивши земеделски земи) с оглед предотвратяване на повреди от 
биотични и абиотични фактори; 

8. на покриване на разходите за възобновяване на унищожени от 
природни бедствия, пожари, болести и вредители млади култури и 
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насаждения, от които не може да се добива реализуема дървесина в 
недържавните гори. 

9. сертифициране на частните им гори; 

....... 

/5/ Подпомагане чрез директни субсидии за физическите и 
юридическите лица собственици  на гори, Държавата ще оказва съобразно 
определения за целта бюджет в МЗГ (ДФ „Земеделие”) , по ред и условия 
определени с наредба на Министерския съвет. В нея ще се регламентират и 
другите форми на подпомагане по ал.4. 

 (6) Всеки собственик има свободата сам да определи формата на 
управление и стопанисване на своята гора, ако не противоречи на този закон. 

(7) Общинският съвет със свое решение определя формата на 
управление на общинските гори и начина на стопанисване и ползването им. 
Общината може да назначи на трудов договор инженер лесовъд по 
специалността “Горско стопанство”, да създаде юридическо лице към 
общината, в чиито предмет на дейност е включено и управление на гори и земи 
от горския фонд, да сключи договор за публично-частно партньорство с който 
възлага определени дейности или целия комплекс от дейности в собствените 
общински гори на регистрирани по чл.77,ал.2 юридически лица, или да 
възложи управлението на горите си на държавното лесничейство. Редът и 
условията за установяване на тези форми на управление са определени с 
правилника на закона / с наредба на МС. 

.................................................................. 

 
Раздел III 

Промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи от горския фонд 
 
........................................ 

 
Чл. 35.   
............................... 

(4) Безвъзмездно право на ползване по ал. 1 се предоставя с разпореждане на 

Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и 

министъра на образованието и науката на държавни училища, на научни институти и на 

юридически лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват 

научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването 

на горите. 

 (4) Безвъзмездно право на ползване по ал. 1 се предоставя с 
разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на 
земеделието и горите и министъра на образованието и науката на държавни 
училища, на научни институти, и на юридически лица на бюджетна издръжка, 
които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с 
управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите. 
Безвъзмездно право по ал.1 /по реда на тази алинея/ се предоставя и на 
браншови организации за поддържане на професионалните умения и 
усвояване на нови практики за устойчиво природосъобразно управление и 
стопанисване на горите на лесовъдите от практиката и на основни 
лесотехнически умения на недържавните собственици на гори, както и на 
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български екологични сдружения за поддържане на установени със закон 
консервационни режими на различни защитени територии и други обекти с 
общественозначим природозащитен статус. 

Мотиви: Предложение във връзка с изпълнение на основни функции на 
браншовите организации, каквито са : обучение и квалификация на свои членове – 

лесовъди и предприемачи, както и на недържавни собственици на гори по конкретни 

дейности в горите, както и на съвременни европейски практики по стопанисване на 

горите. Засега това е възможно единствено в базите на ЛТУ, но в рамките на техните 

годишни планове или на вече разписаните учебни програми – опитни обекти. Същите 

обаче невинаги съвпадат с целите и програмите за квалификация / преквалификация 

на кадри, каквито все по-често провеждат браншовите съюзи.  

Като се вземе впредвид, че браншовите организации ще имат все по-нарастваща 

роля при формиране и поддържане на постоянно високо ниво на практическите умения 

на лесовъдите и предприемачите, както и на съвременните схващания за устойчиво 

стопанисване на горите, предлагаме една съществуваща в редица Европейски държави 

практика, а именно Държавата да предоставя възможност на подобни организации да 

стопанисват не големи по площ, но разнообразни по вид горски територии за прилагане 

на техните общественополезни функции – безвъзмездно. Същото е валидно и за някои 

територии със висок природозащитен статус, чието пък управление да се предоставя на 

доказани екологични НПО с общественополезна функция по опазване и защите на 

съответните територии. За всичко това – преценката ще бъде на Министерския съвет, 

каквато е разписаната процедура по чл.35. – предложение на лесовъдите 

 

................................ 

 
Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКИЯ ФОНД 
 

Раздел I 
Управление на горския фонд 

 
Чл. 42. (1) Държавната политика в областта на горското и ловно стопанство, 

управлението на държавния горски фонд и контролът върху всички гори и земи от 

горския фонд се осъществява от министъра на земеделието и горите чрез Национално 

управление по горите, Държавно горскостопанско предприятие и Държавен фонд 

“Българска гора”. 

Чл.42 ал.1 нов текст /Държавната политика в областта на горското и 
ловното стопанство, управлението на държавния горски фонд и контролът 
върху дейностите във всички гори и земи от горския фонд се осъществява от 
министъра на земеделието и горите чрез Национална служба по горите, 
Държавно горскостопанско предприятие  и Държавен фонд “Българска гора”. – 
предложен вариант от КТ “Подкрепа” 

 

(2) Създава се Национална служба по горите, като юридическо лице 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – първо ниво администрация към 

министъра на земеделието и горите, за осъществяване на дейности по управлението на 

държавния горски фонд и контрол върху дейностите, извършвани в горите и земите от 

горския фонд. 

Чл.42 ал.2 нов текст /Създава се Национална служба по горите , като 
юридическо лице второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – първо 
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ниво администрация към министъра на земеделието и горите , за 
осъществяване на управлението на държавния горски фонд и контрол върху 
дейностите ,извършвани във всички земи и гори от горския фонд. 

Още тук да стане ясно разграничаването на контролната функция на държавата 

от дейностите в горите , заради което се пише основно новия закон.  – мотиви на КТ 

 

 

Чл.43.   

  Засилване на гражданския контрол върху дейностите в горите 
 
В чл.43  - предлагаме изцяло нова редакция за 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. Нека да е към Министъра, но да има реални 

пълномощия за контрол върху цялостното развитие и управлението на горите. 

Презумпцията  значи е – да бъде постоянен обществен  коректив на 
управлението на горите. 
  

Предлагаме следните изменения в текстовете: 
 (1) Създава се Национален съвет по горите към министъра на 

земеделието и горите като консултативен орган, който координира действията 
и решава основните въпроси по прилагането на националната горска 
стратегия във връзка с организацията и управлението на горите и 
финансиране на дейностите в тях. 
 (2) Министерски съвет със свое решение определя състава на 
Националния съвет по горите, чийто председател е заместник-министър на 
земеделието и горите(?)  

 (3) В състава на Националния съвет по горите се включват на паритетен 
принцип:  

1. представители на държавната администрация с ранг на заместник 
министър, на:  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, Национална служба по горите, Държавното 
горскостопанско предприятие,.... и 
 2.  представители на неправителствени съсловни организации, чиято 
дейност е свързана със стопанисването и опазването на горите,  научни 
институти, представители на предприемачите и работодателите от горския 
сектор, на професионалните съюзи (синдикати) и екологични организации, 
като например: Института за гората към Българската академия на науките и 
Лесотехническия университет, Националното сдружение на общините в 
Република България, Национално сдружение на собствениците на гори, 
браншовите организации на частнопрактикуващите лесовъди, на 
дърводобивните фирми и на дървопреработвателните и мебелни 
предприятия, асоциацията на ползувателите на дървесина, Екологична 
организация с широка обществена значимост, Конфедерация на труда 
„Подкрепа”, Независимите синдикатати. 
През последните години именно изброените в т.2 организации са били активни по 
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въпроси касаещи горите и горското стопанство. (участие в работни групи към МЗГ, 

НУГ, обсъждания и предложения на нормативни документи, срещи с чуждестранни 

представители и т.н.) Не може да се каже същото напр. за Съюза на лесовъдите, който 

никога не е изказвал становище по-различно от официалното или много близко до 

него. Ако е трудно при това положение да се достигне паритет (поради по-голям брой 

на неправителствените организации, - тогава може да се запише – един 
представител на браншовите сдружения на  предприемачите в горския 
сектор, един представител на браншовите сдружения на ползувателите на 
дървесни продукти ( дървопреработватели)  
 (4) Националният съвет по горите: 
  1. разглежда и предлага на министъра на земеделието и горите  и на 
началника на НУГ за утвърждаване и за промени в структурата и 
организацията на дейност, съответно на  ДГСП и на НУГ; 
  2. разглежда и предлага на министъра на земеделието и горите  за 
утвърждаване и за промени в бюджета на НУГ, на годишните и 
петгодишните планове, бюджетите, отчетите на Държавното горско-
стопанско предприятие и на Инвестиционния фонд „Българска гора” и следи 
за тяхното изпълнение; 
  3. разглежда и съгласува предложения за придобиване и разпореждане 
с недвижими  вещи и учредяването на ограничени вещни права, ипотеки, 
залози и други обременителни тежести върху недвижими имоти – частна 
държавна собственост. 

4. подпомага министъра на земеделието и горите при решаване на 
основните въпроси по управлението на горите; 

5. съгласува и предлага на министъра на земеделието и горите за 
утвърждаване на проекти на нормативни актове, свързани с управлението 
на горите и сам предлага изменението на действащи такива; 

6. подпомага министъра на земеделието и горите с предложения за 
разрешаване на проблеми с висок обществен интерес; 

7. сезира министъра на земеделието и горите и/или министерския съвет 
за важни нерешени проблеми свързани със стопанисването на горите и 
развитието на горския сектор.   

8. изпълнява и други функции, възложени му от министъра на 
земеделието и горите. 

……………… 

(5) Организацията на работата на Националния съвет по горите се 
определя с правилника за прилагане на закона. Началникът на Национална 
служба по горите и Управителят на Държавното горскостопанско 
предприятие участват в заседанията на Националния съвет по горите с право 
на съвещателен глас.  

 

 
Чл.49. 
 
Недопускане на ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ върху стопанската дейност в горския 
сектор, както и на НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ между държавата като стопански 
субект и горските предприемачески фирми,  
 
Предлагаме в Чл.49 да се направят следните изменения  
 - ал.3 да се замени с нов текст, посочен по-долу, 
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 - нова ал.5. 

 

Няма здрава пазарна лигика с един закон да се поощрява стопанската активност за 

една държавна фирма, вместо същото да се прави за големия брой малки и средни 

предприятия (МСП), които и сега повече мислят как да оцеляват при такава враждебно 

настроена среда. Негативите натрупани на техен гръб се дължат най-вече на лошата 

регулация и неспазването на законовата рамка от страна на служителите по горите 

(вкл. корупционни практики). Каква е гаранцията, че точно сега с вече новата 

регламентация същите служители, но вече към ДГСП ще променят своя маниер на 

работа??? 

Частните предприемачи очакват изобщо да не се допускат стопански функции за 

държавните структури, а точно обратното - Държавата да разчита изцяло на МСП – 

горски предприемачески фирми, като сама затегне режима за регистрация,  както и за 

строг контрол и санкции при неспазване на изискванията на закона. на заетостта, на 

МСП / предприемачеството в селските райони и т.н. 

 
Не можем да приемем, че ДГСП и неговите структури РГС, ГС, ЛС ще осъществяват 

каквато и да е стопанска дейност – фактически. Ние приемаме ДГСП като ЮЛ за 

логистика – за по-добро управление на паричните потоци, за управление и организация 

на дейностите, а не за конкуриращи се с частните предприемачи държавни структури. 

 
Чл.49 ....................................... 

 (3) Държавното горскостопанско предприятие осъществява дейностите по ал. 1 

самостоятелно или чрез възлагане на трети лица. 

(3) Дейностите по ал.1, т.1, 2, 7 и 8, Държавното горскостопанско 
предприятие и неговите структури възлагат на търговци регистрирани в 
публичния регистър по чл.94, ал.1, което става при условия и ред разписани в 
Правилника за прилагане на закона /в Наредба на Министерския съвет.  

................................................................................................... 

(5) Държавното горскостопанско предприятие и неговите структури 
могат сами да организират и осъществяват дейностите по ал.3 в случаите, 
когато на две последователни законосъобразно проведени процедури не са се 
явили кандидати – търговци регистрирани по чл.94,ал.1 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. 

 
Тази регламентация е добра именно тук при предмета на дейност, за да не се 

пише изрично по-нататък в конкретните текстове – за възпроизводство и ползуване на 

дървесина.   

 

......................... 

 

Чл. 52. Министърът на земеделието и горите: 
1. ................. 

5. ежегодно сключва договор с Държавното горскостопанско предприятие за 

извършване на лесокултурни мероприятия. По предложение на КТ 

Основна дейност на Държавното горскостопанско предприятие е и лесокултурни 

мероприятия в горите. 

.................................................... 
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Чл. 57. (1) Генералният директор на Държавното горскостопанско предприятие:  

 1.  ................... 

............................ 

 3. прави предложения до надзорния съвет за създаване и закриване на 

поделения на предприятието, както и за определяне на техния териториален обхват на 

дейност и седалища, след съгласуване с началника на Националната служба по горите;  

........................................... 

 9. изготвя и представя за одобрение на надзорния съвет петгодишна и годишна 

програма за дейността на държавното предприятие след съгласуване с началника на 

Националната служба по горите;  

 10. изготвя и представя за одобрение на надзорния съвет годишен доклад за 

дейността на държавното предприятие след съгласуване с началника на Националната 

служба по горите;  

11. взема решения за отдаване под наем на движими вещи, стопанисвани от 

държавното предприятие; 

12. прави предложения до надзорния съвет за придобиване и разпореждане с 

недвижими имоти, както и с движими вещи с балансова стойност над 50 хиляди лева 

след съгласуване с началника на Националната служба по горите;  

13. взема решения за придобиване и разпореждане с движими вещи с 

балансова стойност под 50 хиляди лева; 

14. предлага на надзорния съвет решения за разходване на средствата от печалбата 

след облагането й с данъци, след съгласуване с началника на Националната служба по 

горите;  

................................ 

 22. предлага за утвърждаване на министъра на земеделието и горите проект на 

методика за определяне на минимални защитни цени за продажба на дървесина, под 

които Държавното горскостопанско предприятие не може да сключва търговски сделки, 

след съгласуване с началника на Националната служба по горите;  

23. предлага на министъра на земеделието и горите да вземе решение за отдаване под 

наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавното предприятие, след съгласуване 

с началника на Националната служба по горите;  

....................................... 

26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на държавното предприятие, 

в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на 

земеделието и горите, надзорния съвет или от началника на Националната служба по 

горите. 

 

т. 26 нов текст: изпълнява и други функции , свързани с дейността на 
държавното предприятие , в съответствие с действащите нормативни актове 
или възложени му от министъра на земеделието и горите или от надзорния 
съвет. –  

 

промени от КТ, Навсякъде в чл.57 да отпадне съгласуването с началника на 

Национална служба по горите. 

 Да се разграничат отговорностите на Генералния директор на Държавното 

горскостопанско предприятие от тези на Началника на Националната служба по горите. – 

предложение на КТ 

.......................................................... 
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 чл.61  
 
Предлагаме ал.3 да отпадне!  
 

Значи - ДГСП ще бъде подпомагано от държавния бюджет - получава наготово 

имущество държавна собственост (чл.50,ал.1), срещу него не може да се открива 

производство по несъстоятелност, ДГСП организира и провежда процедури, участват в 

ценообразуването и т.н., и в същото време ДГСП може да участва в процедури по 
ЗОП, където ще се конкурира с частни фирми като „равнопоставени участници” 
Ясно е защо категорично не може да се приемат текстовете според които ДГСП с 

неговите поделения може да участва в процедури по ЗОП !?! 
Дори и под предлог, че важи за дейности извън ЗГ (защото тях ще ги превъзлага) пак 

не е пазарно издържано, дори в други икономически области или възложители (напр. 

община собственик – организира по ЗОП конкурс за залесяване на земеделски земи), 

една голяма държавна компания с толкова дадени й от Държавата предимства, да се 

съревновава „равнопоставено” в конкурси по ЗОП с частни фирми. Такова нещо в 

стопанската практика у нас –поне на нас не ни е известно !?! (Съгласно ЗЗК – допуска 

се само ако със закон е установено. Значи това ли е целта? Със ЗГ да се установи 

монопол и също така прецедент за държавна компания, която да има такива широки 

правомощия. Къде остават ангажиментите и задълженията на България по Глава 

„Конкуренция и ...” да осигурява условия за конкурентност на частните фирми, поети с 

предсъединителните ни документи за ЕС?   

 

Затова:  

чл.61, ал.3 - да отпадне   
 

............................ 
 

Раздел II 
Устройство и отчет на горите 

 
Чл. 63.  

 

(1) ................  

 

(3) Лесоустройствените проекти се утвърждават от министъра на земеделието и 

горите или оправомощено от него лице след съгласуване със заинтересованите 

министерства и ведомства. 

(3) Лесоустройствените проекти се утвърждават от министъра на 
земеделието и горите или оправомощено от него лице след съгласуване със 
заинтересованите министерства и ведомства. Актът на утвърждаване на 
лесоустройствения проект и приложенията към него, се публикува в Държавен 
вестник в едномесечен срок от утвърждаването му. 

За да бъдат лесоустройствените проекти (ЛП) равностоен по тежест документ на 

други подобни разработки касаещи поземлената собственост (напр. кадастрите за 

възстановената собственост / КВС и др.п), е крайно време изработения и утвърден ЛП 

да се обявява с Държавен вестник. Горските карти към проектите са специализирани 

устройствени схеми по смисъла на ЗУТ и съдържат кадастрална и имотна информация за 

възстановената собственост в горския фонд. – предложение на лесовъдите 

................................... 
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Като една възможност за текстове свързани със сдружаването на собственици, 
предлагаме следните допълнения на чл.64. Тези текстове са предлагани и преди от 
работна група по горско законодателство към ГТЦ (2001-2 год). Същите бяха оценени 

положително, но се изтъкна, че трябва да се разпишат в бъдещ изцяло нов закон за 

горите. 

- досегашната ал.10 придобива нова редакция, и се предлага нова ал.12, за да се 
даде яснота, че с Наредба 6 (лесоустройствената наредба) ще се регламентират още и 

тези нови, но необходими по вид разработки:  

Чл.63 .................................  

 (10) За ограничени определени 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 
планове проекти., в съответствие с устройствените схеми по смисъла на Закона за 
устройство на територията. В тях се определят основните цели за възпроизводство, 
ползване и опазване на горите, както и основните дейности за поддържане на 
устойчиво развитие на горския сектор в съответните региони (в икономически, 
социален и екологичен план) в контекста на оперативните програми за 
регионално развитие и на оперативните програми за развитие на селските 
региони.” 

......................................................... 

(12) Съдържанието и обхвата на рамковите планове по ал.10 и 
плановете за многофункционално стопанисване на горите по ал.11, както и 
тяхното приемане са съгласно наредбата по ал.2. 

Не може да не се дифинират никъде условията, обхвата и съдържанието на 

новорегламентиращите се планове за многофункционално планиране (ал.11) както и 

рамковите планове(ал.10). Всички те тепърва ще придобият особено важно значение с 

влизането ни в ЕС. 

 

В чл. 64  се създават нови алинеи от 3 до 11 : 

......... 

Чл.64. ........ 

(3) Собственици на гори и земи от горския фонд могат да се обединяват 
за съвместно лесоустройство, управление и стопанисване на своите гори в 
горскостопански сдружения по ред и при условия определени с наредба на 
Министерския съвет. 

 (4) Горските сдружения по ал.3 се подпомагат пряко или чрез 
преференции от държавата при осъществяване на дейностите по планиране, 
управление, стопанисване и опазване на горите си, по ред и условия, 
определени в наредбата по ал.3. 

(5) При извършване на административни и технически услуги по 
изпълнение на лесоустройствени проекти, планове и програми, 
горскостопанските сдружения се освобождават от заплащане на предвидените 
в закона такси /кореспондира с чл.35 от ЗК/. 

(6) Горскостопанско сдружение е дружество или сдружение, създадено 
от собственици на гори и земи  от горския фонд при условията на действащото 
законодателство, с цел тяхното стопанисване и управление. 
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 (7) Собствениците, чиито гори и земи от горския фонд са възстановени в 
съсобственост като идеална част от ревир, се обединяват в горскостопанско 
сдружение за съвместно управление и стопанисване на основата на 
възстановената собственост по реда на чл.3,ал.2 и ал.3 от ЗВСГЗГФ. 

 (8) Непотърсени части от ревира, се предоставят от държавата за 
управление и стопанисване от горскостопанското сдружение по ал. 3. 

 (9) Непотърсените гори и земи от горския фонд при условията на чл. 3, 
ал. 2 и ал. 3 от ЗВСГЗГФ, след изтичане на 10-годишен срок, могат да бъдат 
изкупени от сдружението по ал. 3 или от съсобствениците, при условия и ред 
определени с правилника за приложение на закона.  

 (10) Не се допуска делба на гори и земи от горския фонд, възстановени в 
съсобственост при условията и по реда на чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗВСГЗГФ, с 
изключение прехвърлянето на дялове между съсобственици в ревира. 

 (11) Отношенията между съсобствениците в сдружението по ал.3, се 
уреждат при условията на Раздел III /чл.30 до чл.36/ от Закона за 
собствеността, доколкото не е предвидено със специален закон. 

 

Чл. 65. 

  Предлагаме да придобие следната нова редакция: 
 

Мотиви: Отдавна се правят опити за създаване на национална информационна система 
на горите. Предложения са правени многократно, но винаги е липсвала нормативната 

рамка. За нея също се казваше, че поради важността трябва да стане обект на бъдещи 

нов закон за горите, а не с изменения и допълнения, или с ППЗГ. Липсата на такова 

звено се чувства все по-осезателно, което влияе силно на взаимоотношенията на 

горската администрация с нейните партньори – други ведомства, НСИ, ЕВРОСТАТ, 

фирми и организации. 

 

 Чл.65. /1/. Националната служба по горите създава и поддържа 
информационна система за всички гори и земите от горския фонд, по видове 
собственост.  

 /2/. В информационната система по ал.1 се поддържат:  
1. отчети за горските ресурси и настъпилите промени във всички 

гори и земите от горския фонд; 
2. актуалната база данни за горския фонд – резултат от 

инвентаризацията на горите и земите от горския фонд, за планираните с 
лесоустройствените проекти, планове и програми ползувания на горски 
дървесни и недървесни ресурси и за тяхното изпълнение;  

3. актуална информация за пазара на дървесни и недървесни 
ресурси (производство и реализация), за цените на материалите; 

4. обема и вида на планираните и реализирани горскостопански 
дейности (отчетни форми ГС); 

 5. регистри за всички гори и земите от горския фонд, в които се 
отразяват  данни за собственика, площта и вида на горите; 

 6. справки за заетостта в системата на горите и горския сектор, 
(кадрови справки) и др.  
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/3/. Вида, формата и съдържанието на отчетите и регистрите се 
одобряват от началника на Националната служба по горите. 

/4/. При промяна на собствеността новият собственик е длъжен в 14-
дневен срок да уведоми съответното горско стопанство (поделение на 
Националната служба по горите) за вписване в регистъра.   

(ако този текст вече не е написан другаде в закона) 

/5/ За осъществяване на дейността по ал.1, Началникът на 
Националната служба по горите  може да създаде специализирано звено / 
служба . 

 Мястото на това звено е обезателно към НСГ / МЗГ, а не към ДГСП, защото не 

трябва да се свързва със стопанската дейност. Информацията е нужна на Държавата и 

тя в лицето на НСГ организира нейното поддържане. Подходяща е предишната идея за 

обединяване дейнос-тите на Отдела за лесоустройство + маркетинга в НУГ с 

капацитетните възможности на Агролеспроект ЕООД. 

 
............................................................................ 
 

Раздел III 
Служители по горите 

 
Чл. 68. 
 
Мотиви: В раздела СЛУЖИТЕЛИ ПО ГОРИТЕ има възприети редица положителни стъпки 
/процедурни и други/, които съвпадат с по-раншни наши и др. предложения за 

изравняване статута на всички лесовъди, както и за реципрочност между отговорности 

и права на частнопрактикува-щите лесовъди (ЧПЛ), които представляват недържавните 

собственици на гори. За съжаление нещата са регламентирани доста половинчато. За да 

няма постоянни препратки, както и за да може назначените на трудов договор ЧПЛ да 

са в обща полза (освен на работодателите, още и на Държавата в лицето на НСГ, РСГ, 

ГС), е добре статута им ясно и недвусмислено да се определи още в чл.68. Държавната 

служба може само да спечели, ако създаде условията и направи така, че да няма 

разделение между колегите лесовъди, а само взаимодействие и добро сътрудничество. 

Вместо да се задълбочават различията – трябва да се създават възможности за 

партньорство – предложение на лесовъдите 
 

Чл. 68. Служители по горите са: 
......................................................... 

 6. Лицата регистрирани по реда на чл.77, ал.2, които 
осъществяват дейности по управление, ползуване и възобновяване по 
основно трудово правоотношение със собственици на гори, които са 
юридически лица, кооперации, общини и техни сдружения /обединения. 

В духа на казаното трябва да се направят и следните още изменения:  

 
Чл.69. 
 да бъде прецизирана Промяната на чл.69, ал.2, за да се избегне дискриминация на 
регистрираните физически и юридически лица :  

 
Чл. 69. ........................ 
Сегашен текст: 
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(2) Задължението по ал. 3   1 не се прилага в случаите, когато собствениците 
на гори и земи от горския фонд и техни обединения са предоставили горите и земите 

си за управление на Държавното горскостопанско предприятие при условията и по 

реда на чл. 64, ал. 2.   

Предлага се: 

“(2) Задължението по ал. 1 не се прилага в случаите, когато 
собствениците на гори и земи от горския фонд и техни обединения са 
предоставили горите и земите си за управление на Държавното 
горскостопанско предприятие  при условията и по реда на чл. 64, ал. 2.”   

 

Самия текст на чл.64,ал.2 указва, че това е ДГСП или са лица, регистрирани по 

реда на чл.77,ал.2 или на чл.94,ал.1 ..... Не трябва те да се изключват и 

дискриминират като възможни управители на частни гори.  

.......................................... 

Чл. 71.  
(4) Горските стражари в Националната служба по горите и в неговите структури и  

специализирани териториални звена контролират дейностите, извършвани във всички 

гори и в земите от горския фонд. 

Чл.71 ал.4 нов текст / В Национална служба по горите и в неговите 
структури и специализирани териториални звена подвижната горска стража 
контролира дървесината преминаваща през контролните горски пунктове и 
тази транспортирана по републиканска пътна мрежа. 

Разграничаване дейността на горската стража назначена в Държавното 

горскостопанско предприятие и тази в Националната служба по горите и да се 

разграничи отговорността им. Предложение на КТ 

Вариант-2 (от лесовъдите) 
(4) Горските стражари в Националната служба по горите и в неговите структури и  

специализирани териториални звена контролират дейностите, извършвани във всички 

гори и в земите от горския фонд, без тези за които има назначени лица по чл. 
69,ал.1 или горски надзиратели по чл.70, ал.2. 

 (5) нов текст / Горските надзиратели, когато са назначени на трудов 
договор по основно трудово правоотношение от собственици на гори, които са 
юридически лица, кооперации, общини и техни сдружения, имат правата и 
задълженията по ал.1, 2 и 4. 

По смисъла на предложения  в законопроекта текст се стига доситуацията, че 

горските стражари (например един техник на ½ година трудов стаж, но в ГС) ще 

контролира напр. многократно по-опитен от него лесовъд – инженер, назначен в 

частната гора. Това не може и не трябва да е функция на един стражар, пък бил той и 

на служба в НСГ! Това и сега е предпоставка за създаване на корупционна практика от 

страна на ДЛ и ДДивС !!! Такова е предложението на НУГ/НС, защото няма капацитет, 

особено в някои райони, служителите – лесовъди инженери, да смогнат да проверяват 

всички обекти, заявките на всички сечища. С оглед на гореизложеното трябва да се 

търси взаимодействие и сътрудничество с ЧПЛ, вместо да се изпада в смешни ситуации, 

невъзможност да се удовлетворяват заявки на собствениците на гори и да се поддържат 

изкуствено корупционните практики. – предложение на лесовъдите 

 
Чл. 72.   
 Чл. 72. Горските стражари: 

Предложението за промяна е:  
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Чл. 72. Горските стражари и горските надзиратели в поверените им 
участъци: 

Тази промяна също е насочена към избягване създаването на условия за въвеждане 

на корупционни практики и подобряване сътрудничеството между държавата и частните 

лесовъди ( предложение на лесовъдите) 

............................................. 
 

Чл. 77.  
 За установяване на Форми на Публично-частно партньорство  
/Аутсорсинг на публични функции на държавата към браншовите съюзи!/ 
 
В чл.77 предлагаме нова ал.4, със следното съдържание: 
 
Чл.77. ....................................... 
 (4) Началникът на Националната служба по горите акредитира браншова 
(съсловна) организация, представена на национално равнище която извършва 
дейността по регистрация на частнопрактикуващите физически лица, както и 
воденето и съхраняването на регистъра по ал.2.  

 

В чл.78 –  
 

предлагаме ДОПЪЛНЕНИЕ в ал.1 - по-ясна регламентация – изискване частно-
практикуващите лесовъди и фирмите да са членове на съсловна организация, както е за 

повечето  страни в Европа и САЩ. Това изискване не е прищявка и активно 

мероприятие а дълбоко смислено, защото ще гарантира спазването на определени 

правила, които са публично достояние, морални и професионални кодекси и др.п. 

Препоръката от съсловната организация в която кандидатът членува е една 

допълнителна гаранция за възложителят в лицето на ДГСП, а от друга страна 

Държавата институционализира ролята и значението на браншовите организации, като 

сама стимулира партньорски отношения. (Така е поне в Европа, и след като се пишат 

закони в навечерието на 2007 год. нещо европейско трябва и ние да имаме в нашите 

закони.) 

 
Чл. 78. (1) За извършване на регистрацията по чл. 77, ал. 2 лицето подава заявление 

до Националната служба по горите, към което прилага копие от диплома за завършено 

лесовъдско образование, препоръка от браншовата организация в която членува 
и документ за платена такса за разглеждане на заявлението и за регистрация, а в 

случаите по чл. 77, ал. 1, т. 6 - и удостоверение по чл. 66, ал. 7 . 

 
Впредвид практиката в повечето ведомства, а така също и натрупаните негативни 

явления с частнопрактикуващи лесовъди – фантоми (неработещи реално, или работещи 

в по няколко фирми – извън нормалните човешки и професионални възможности), 

предлагаме аналогично на текста в чл.94, да се предвиди периодическа пререгистрация 

на ЧПЛ, което да стане с  

нова алинея 7: 

  

Чл. 78. ......................... 
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  (7)  Вписаните в регистъра по чл.77,ал.2 физически лица се 

пререгистрират по реда на този член на всеки 3 години. Лицата с изтичащ 

срок на регистрацията до 3 месеца от влизането на този закон в сила, имат 

право на безплатна пререгистрация. Стойността на таксата за 

пререгистрация е в размер на 50 процента от таксата за първоначална 

регистрация. 

 
Чл.79. 
 
В чл.79, ал.1  - предлагаме нова т.8  
(подобен текст в регламентацията за отписване от Публичния регистър имаше в 

предишни предложения на НУГ, но сега неизвестно защо липсва?! Нашите членове 

работейки непосредствено в гората имат преки наблюдения и са свидетели на различни 

казуси, вкл. нарушения от страна на колеги ЧПЛ и служители)  
 
Чл.79 (1) .......................... 

т.8. По предложение на браншовата организация по чл.77, ал.4 , при 
констатирани нарушения, извършени при осъществяване на 
дейността, за която лицето е регистрирано. 

 

Ако се възприеме нашето предложение по изравняване статута на служителите 

лесовъди в държавните и в частните структури – в чл. 68, 71, 72, то разпоредбата на 

ал.6 в чл.79, трябва да претърпи промяна, за да се изтъкне, че само за служителите 
в държавната структура – лесовъдските функции по служба не са упражняване 
на частна практика. Иначе в частните структури – това не може да е валидно. Затова 
предлагаме следната промяна:  

 
Чл. 79. ....................... 

 (6) Не е упражняване на частна лесовъдска практика, когато дейностите по ал. 

77, ал. 1, се извършват от служители по горите в Държавната служба по горите и в 
Държавното горскостопанско предприятие в изпълнение на служебните им 

задължения, без в това число да се броят услугите предоставяни на недържавни 
собственици на гори. 
 

Не можем да се съгласим, че за едно търговско дружество, пък било то и държавно, 

каквото е ДГСП – тези дейности не са частна практика, особено когато се 
предоставят услуги за частните горовладелци! Значи ако служителят изпълнява 
съответните дейности по служба в държавните гори е едно, но ако иска да предоставя 

под формата на административни услуги такива на свободния пазар за недържавните 

гори,трябва да бъде равнопоставен с ЧПЛ, т.е. да бъде също регистриран в регистъра 

по чл.77,ал.1.  Защото в противен случай се получава двоен аршин и служителите на 

ДГСП са в много по-конкурентни условия от частнопрактикуващите лесовъди!!! 

 

Предлагаме текст за нов чл.79а /или друг подходящ/ със следното 
съдържание  
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/ за регламентация със ЗГ на национално представителна съсловна (браншова) 
организация съобразен с изисквания залегнали в проекта на Закон за браншовите 
организации / 

Като механизъм за определяне на браншовата организация, представена на 

национално равнище, предлагаме следния текст, като отделен член (79а-80) или 
параграф в ПЗР на закона.  

Пар..../Чл.79а ( 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 регионалните инспекции по 

горите и нейните членове са физически и юридически лица вписани в 

регистрите по чл.77, ал.2 и по чл.94, ал.1. 

(2)  В едномесечен срок от влизането на този закон в сила, Началникът 

на Националната служба по горите провежда конкурс – процедура за 

акредитация на браншова организация, представена на национално равнище 

на лицата, извършващи дейности в горите при условията и редът съгласно 

този закон. 

 (3) В едномесечен срок от обявяване на конкурса по ал.2, 

организациите които кандидатстват за представителни на национално 

равнище, представят на Началника на Националната служба по горите копие 

от съдебното решение за регистрация, документи доказващи наличието 

на регионални структури, броя на членовете, членството в 

международни професионални организации, както и в българска 

работодателска организация, годишния оборот вкл. от членски внос за 

последните три години, който не трябва да бъде по-малък от общо 

150000 лева (или средно годишно по 50000 лева), документи 

гарантиращи спазването от страна на членовете на професионалните и 

етични норми при упражняване на дейности в горите. 

(4) В едномесечен срок след срока по ал.3, съгласно представените 

документи, Началникът на Националната служба по горите определя / 

акредитира един от кандидатите за браншова организация, представена на 

национално равнище на лицата, извършващи дейности в горите. 

 (5) Началникът на Националната служба по горите подписва договор 

с акредитираната браншова организация за съвместна работа, в който 

подробно са описани правата и задълженията на двете страни. С договора 

Началникът на Националната служба по горите може да делегира свои 

правомощия по водене на двата регистъра по чл.77, ал.2 и по чл.94, ал.1, 

както и на други дейности на акредитираната браншова организация. 
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(6)  Процедурите за избор на национално представителна браншова 

организация се провежда на  всеки 3 години при ред и условия съгласно 

наредбата по чл.77, ал.2. 

................................................ 

 
Глава четвърта 

ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ В ГОРСКИЯ ФОНД 
 

Раздел I 
Общи положения 

Чл. 92 
(1) ..................... 

(2) ............................. 

1. ......... 

............................... 

5. /нов текст/ чрез самостоятелно организиране на дейностите по добива 
и транспортирането  

Вариант-2: 
5. от Държавното горскостопанско предприятие, при условията на чл. 49, 

ал.3 и ал.5. 
 

Трябва да стане ясно, че Държавното горскостопанско предприятие може да извършва 

всички дейности в горите или така наречената стопанска дейност, чрез възлагане, като 

организира, а не изпълнява сама дейностите. 

 
В духа на направените предложения по-горе за наличието /обхвата/ на стопанска 

дейност от страна на ДГСП, предлагаме уточняващ текст в т.5 на ал.2, а именно (чрез 

възлагане): 
 

Да се промени текстът на ал.7  

 

Чл.92 ......................... 

 (7) Половината от дървесината добита по реда на ал.2, т.4  остава на 

разположение на Държавното горскостопанско предприятие. 

 

По-крайните предложения са за отпадане изобщо на тази алинея. Не може да се иска 

делегиране на всички рискове от провеждане на целия комплекс дейности по 

лесоустройствен проект, вкл.дърводобива, и същевременно да не се даде възможност 

за някакъв стимул от евентуална по-висока печалба за предприемача. В крайна 

сметка при тези дейности Държавата не влага ресурси. Това ще бъде начин за 

частично разбиване монопола при продажба на дървесина. Освен това в следващия 

чл.93,ал.7 се допуска ДГСП да възлага продажбата на дървесината за срок до 5 

години (?!) 
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Чл.93: 

....................................... 

(3) нов текст / В случаите по чл.92 ал.2 т.1 и т.3 Държавното горскостопанско 
предприятие предоставя ползването на дървесината и ползвателя придобива правото 

на собственост върху добитата дървесина след заплащане на  такса ,определена с 

постановление на Министерски съвет,която такса Държавното горскостопанско 

предприятие внася в Държавен фонд “Българска гора”. 

(4) нов текст / Дървесината от горите собственост на държавата се ползва от 
Държавното горскостопанско предприятие срещу заплащане на такса определена с 

постановление на Министерски съвет ,която такса внася в  Държавен фонд 

“Българска гора”. 

 

................................................................................. 

Мотиви за новите текстове на ал.3 и 4 : За да бъде ефективен контрола 
извършван от Националната служба по горите  тя не трябва да е администратор на 

приходи от дейности в горите ,нейната издръжка не трябва да е зависима от тези 

приходи, а да е гарантирана от Бюджета на Република България.За да има смисъл от 

създаването на Държавен фонд “Българска гора” в него трябва да се натрупват 

приходи от такси за ползвания в горите събирани и внасяни от  Държавното 

горскостопанско предприятие, което извършва всички дейности в горите и земите от 

държавния горски фонд,които приходи от такси след това да се върнат като разходи 

за възпроизводство на горите ,строежи на пътища и други разходи за лесокултурни 

мероприятия предвидени в лесоустройствените проекти.От друга страна всички тези 

дейности свързани с възпроизводство на горите и други предвидени в 

лесоустройствените проекти ще се извършват от Държавното горскостопанско 

предпиятие то ще има интерес да събира таксите предвидени по постановление на 

Министерски съвет и да ги внася във фонда , за да е сигурно че ще бъдат осигурени 

средствата. – Предложение на КТ  

 

Чл.93 ................ 

(7) Държавното горскостопанско предприятие може да сключва договори за 
възлагане на добива на дървесина, както и за продажба на добитата дървесина, за срок до 
пет години. Условията и реда за сключване на договорите се определят с правилника за 
прилагане на закона.  

 

Прилагането на ал.7 е предпоставка за неконкурентна и високо корупционна 

практика на местно / или регионално ниво. На настоящия етап потърпевши са 

повечето фирми, които нямат връзки и протежета на високо ниво (партийно, 

министерско и надолу до директор на ДЛ). Явно е, че трябва да има и да се 

предполага спазването на строги  правила при прилагане на тази възможност. Освен 

това тук се залага дългосрочното договаряне и доставка на  дървесина на т.нар. 

„големи ползуватели” при преференциални условия, от която неконкурентна 

практика са потърпевши всички останали ползуватели на дървесина (купувачи на 

дървен м-л от складовете), защото за тях нищо не остава или цените са чувствително 

по-високи.  
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Предлагаме следната промяна (в болд): 

 
(7) Държавното горскостопанско предприятие може да сключва договори за 

възлагане на добива на дървесина, както и за продажба на добитата дървесина, за срок 

до пет години. В тези случаи Държавното горскостопанско предприятие 
провежда процедури, които гарантират спазването на ясни правила за 
конкурентност и прозрачност. Условията и реда за провеждане на процедурите и 
сключване на договорите се определят с правилника за прилагане на закона.  

 

Ал. 8 касае / пояснява ал. 7, а не ал. 9. – да се коригира вътре в текста. 

От друга страна съществуват прецеденти при които под воала на голямата цифра 

(50%) се дават най-недостъпните и непривлекателни – трудоемки, труднодостъпни 

басейни и пр., като по-малките, но и по-добри насаждения се запазват за „избрани” 

изпълнители.  

 

Чл. 93.  
 (8) Ежегодното количество, предмет на договорите по ал.7 9, не може да бъде 
повече от 50 на сто от утвърдения годишен лесосечен фонд, при съблюдаване 
разнообразие на асортиментната структура по категории дървесина и 
условията на достъп до обектите. 

 Ако все пак замисълът е ал.8 да касае ал. 9 (отдаването на дейности по 

лесоустр.проект) -  тогава ал. 8 трябва да отпадне изобщо !! 

Защото няма логика – да се ограничат инициативите и активностите при изпълнение 

на дейности по чл.92,ал.2,т.4 -  това е удар по иначе здравата му логика.  

 

.......................................................... 

(10) Физическо лице за собствени нужди може да ползва дървесина по такси на 

корен от гора - собственост на общината, в която е постоянният му адрес, а когато това 

е невъзможно - от съответните държавни гори при условия и по ред, определени с 

правилника за прилагане на закона. Дървесината не може да се прехвърля. В този 

случай за физическото лице не се изисква регистрация по реда на чл. 77, ал. 2 . 

(11) Правото по ал. 10 имат и: манастирите, църквите, джамиите и другите 

религиозни институции, общинските и държавните училища и обслужващите ги звена, 

социалните домове, местата за лишаване от свобода, военните поделения, културните 

институти на бюджетна издръжка и служителите и работниците в Националната служба 

по горите, в неговите структури и в специализираните териториални звена, в 

Държавното горскостопанско предприятие, държавните дивечовъдни станции и в 

учебно-опитните горски стопанства. Получената по този ред дървесина не може да се 

прехвърля. 

Мотиви: Има други начина държавата да подпомага социално слаби и крайно 
нуждаещи се ,чрез съответните институции.Държавното горскостопанско предприятие 

може да подсигури необходимите количества за тези нужди без да се налага 

населението да влиза в гората.Дейности в гората ,включително и сеч се извършва от 

хора , които имат съответната квалификация и професионален опит. – предложение на 

КТ 

.............................. 

 
Чл. 94.  
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Предложения за допълнения в режима по регистрацията сълг. чл.94, ал.1  

 

Чл.94 (1) ...................................... 

  (2) ..................... 

  1................. 

нова т.7 за изисквания към търговците за регистрация предлаган текст от ПЗИДЗГ в 

39 НС, а именно: (Аналогично е предложението за чл. 78 (1) по-горе) 

  7. писмена препоръка за кандидата от браншовата организация в 

която членува.” 

 

нова т.6 към ал.11 за условията при които търговецът се отписва от регистъра 

(Аналогично е предложението за чл. 79 (1) т.8  по-горе) 

  (11) ................  

  1................................ 

  6. По предложение на браншовата организация по чл.77, ал.4  при 

констатирани нарушения, извършени при осъществяване на дейността, 

за която търговецът е регистриран." 

Отдавна е ясно, че режимът на регистрация за упражняване на частна 

лесовъдска практика и на дейности в горите е прекалено либерален, поради което 
съществуват регистрирани стотици фирми фантоми (напр. по сведения от НУГ от общо 

регистрираните към 2000 фирми – редовно явяващите се на процедури са едва 300).  

Повечето фирми изобщо не си правят труда (въпреки съществуващото и сега 

задължение да съобщават за настъпилите промени) да регистрират промени в 

обстоятелствата и това се търпи многозначително, защото липсва надежден инструмент 

за отписване. Затова предлагаме регистрацията и по чл. 77, ал.2, и по чл.94,ал.1 да 

бъдат срочни (както напр. е в МОСВ и другаде), напр. за 3 години. 

В тази връзка предлагаме нова ал.14, със следното съдържание:  

 

  (14)  Вписаните в регистъра по ал.1 търговци се пререгистрират по 

реда на този член на всеки 3 години. Търговците с изтичащ срок на 

регистрацията до 3 месеца от влизането на този закон в сила, имат право на 

безплатна пререгистрация. Стойността на таксата за пререгистрация е в 

размер на 50 процента от таксата за първоначална регистрация. 

 

Предлагаме нова ал.15 със съдържание аналогично на текста на чл.78, ал.4: 

 

  (15) Началникът на Националното управление по горите акредитира 

браншова (съсловна) организация, представена на национално равнище 

която извършва дейността по регистрация на търговците и водене на 
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регистъра по ал.1. Редът и условията за акредитиране на браншова 

(съсловна) организация и взаимоотношенията между Националното 

управление по горите и нея са съгласно регламента по Пар....от ПЗР / 

чл.79а....  

 
.............................. 

 

Чл.97. 
 
Да се внесе уточнение, че става въпрос за маркирането на горите от ДГФ  , където вече 

се допуска че и ЧПЛ ще могат да маркират. Ако текста остане както е предложен от НУГ 

– са възможни тълкувания, че служителите могат да маркират в горите собственост на 

физически и юридически лица, което противоречи на забраната по чл.39б, ал.4. 

 

Чл. 97 (1) Маркирането на горите държавна собственост за сеч се извършва от 
служителите по горите в Държавното горскостопанско предприятие, в държавните 

дивечовъдни станции, в учебно-опитните горски стопанства, както и от лица, 

регистрирани за упражняване на частна лесовъдска практика по чл. 77, ал. 1, т. 1, при 
съобразяване с видовете сечи, предвидени в лесоустройствения проект, план или 

програма и/или съгласно условия, определени с наредбата по чл. 47, ал. 3.  

.............................. 

 
Чл.98 и 99. 
В режима по контрол на ползуването от страна на ДГСП : 
 

Мотиви: Някои въведени изисквания са фактически неизпълними за повечето 
дребни собственици на гори и ще действат в посока увеличаване на нарушенията 
и/или към насилствено привличане за стопанисване на горите от страна на 
ДГСП. Аргументът за стимулиране процеси на окрупняване на имотите е добър но 
насилствен спрямо собствениците и както винаги потърпевши ще са дребните 

собственици. 

 
Чл.98. ................ 
 (4) Годишният лесосечен фонд за горите – собственост на физически и 

юридически лица, с изключение на имотите по чл. 86, ал. 5, се изготвя от собственика и 

се представя в съответното поделение на Държавното горскостопанско 
предприятие. То от своя страна го предоставя за утвърждаване в съответната 
регионална инспекция по горите или на нейния местен представител. 
 (5) Годишният лесосечен фонд по ал. 2, 3 се представя в срок до 30 октомври на 
годината, предхождаща годината на сечта., а този по ал.4 в срок 30 дни преди 
осъществяване на сечта. 
 (6) Годишният лесосечен фонд по ал.2, 3 се утвърждава в срок до 15 ноември 
на годината на представянето му, както  следва: 

 
Утвърждаването на позволителните за сеч и извоз до временен склад за собствениците 

физически и юридически лица е излишно усложнено – да става на регионално ниво от 

РИГ (РСГ). Предлагме, както по-горе, механизъм за препредаване по служебен ред от 

ДГС към РИГ/РГС.  
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Чл. 99. (1) ........ 
 1.......... 

 ..................   изменения в т.3: 
 3. от началника на регионалната инспекция по горите или оправомощено от него 

длъжностно лице, отговорно за съответното горско стопанство – за горите, 

собственост на физически, юридически лица и общини, извън тези по т. 1 и 2, както и 

за поземлени имоти, изключени от горския фонд по реда на този закон.  

 
Сроковете за издаване на позволителни от служителите по горите редовно не се 
спазват и представляват на практика голяма дискриминираща пречка и предпоставка за 

корупционни практики към собствениците на гори. Затова предлагаме: 

 
Чл.99. (6) .........  
Срокът за позволително за сеч и извоз до временен склад по ал.6 да не се увеличава 
на 14 дни, въпреки кампанийния характер на заявките. Предлагаме да се въведе 
принципът на мълчаливо съгласие, с приблизителен текст: (съзнаваме че текстът не е 

перфектен, и ако не се измисли по-добър или не се възприема в Закона, по преценка – 

може да се въведе подобен механизъм в ППЗГ, но трябва да престане мълчаливият 
тормоз върху дребните собственици на гори и явната предразполагаща 
корупция практика досега.  
Дори ако срокът остане 14 дневен – текстът за валидност на завереното копие 
трябва да остане!!! 
 

Чл.99.  
 (6) Позволителното за сеч и извоз на дървени материали до временен 
склад по ал.4 и ал.5 се издава в 7 дневен срок от датата на подаване на 
заявлението. След изтичане на 7-дневния срок, за равностоен документ – 
позволително се приема и  завереното при подаването му в ДГСП копие на 
заявлението.  

.................................................... 

 
Чл. 107. Ползването на недървесни и други горски продукти по чл. 105 се 

контролира от Националната служба по горите, неговите структури и специализирани 

териториални звена и от държавните дивечовъдни станции.  

Единствено Националната служба по горите има контролни функции. – 

предложение на КТ 

...................................................................................... 
Раздел IV 
Контрол 

 
Чл. 124. Контролът по възпроизводството, ползването и опазването на горите и 

земите от горския фонд се осъществява от Националната служба по горите и от 

неговите структури и специализирани териториални звена, както и от държавните 

дивечовъдни станции. 

Единствено Националната служба по горите има контролни функции. – 

предложение на КТ 

 

Чл. 126. ............................... 
(4) Когато няма назначени лица по ал. 3, т. 2 и 3, маркирането на дървесината 

се извършва от служител по горите в съответното териториално поделение на 
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Държавното горскостопанско предприятие, след заплащане на такса, определена с 

тарифа на Министерския съвет. 

(4) Когато няма назначени лица по ал. 3, т. 2 и 3, маркирането на 
дървесината се извършва от служител по горите в съответното териториално 
поделение на Държавното горскостопанско предприятие или от друго лице 
регистрирано за дейностите по чл.77, ал.1, т.1 и т.5., което не е в трудови 
правоотношения с Националната служба по горите и Държавното 
горскостопанско предприятие и техните структури и поделения, след 
заплащане на такса, определена с тарифа на Министерския съвет. 

Режимът за носене и работа с контролните горски марки е значително 

облекчен, но са останали някои недомислия, чието отстраняване значително ще 

подобри координацията и добрата работа на всички лесовъди – от държавните 

структури, и от тези назначени по договори от недържавните собственици.  

В тази връзка звучи неадекватно изискването да се монополизира акта на 

маркиране за всички дребни собственици (напр. на 0,5 дка гора за около 1 куб.м 

дървесина, каквито са голяма част от частните собственици/наследници) от страна на 

ДГСП, само защото не са смогнали или са сметнали за излишна бюрократщина да 

назначат на трудов договор частен лесовъд за тази дейност?!!  

Този насилствен спрямо собствениците акт – отново се аргументира с 

желанието за комасация на маломерните имоти, но фактически това е още един 

начин за доброволна национализация на маломерните имоти, както и за запазване на 

корупцията от страна на служителите в ДГСП. – предложение на лесовъдите 

 

....................................................................................................................... 

 
Чл. 144.  

 (1) Средствата на фонда се разходват за: 

1........................................................... 

2. 

3. /нов текст/ подпомагане и съфинансиране по проекти одобрени за 
финансиране от земеделски фондове на Европейския съюз. 

4............. 

5.......................... 

По въпроса за възможностите за финансиране от страна на Държавен Фонд 

„Българска гора”, смятаме за целесъобразно да допълним още една възможност, която е 

свързана с по-доброто усвояване и подпомагането на горовладелците и техните 

сдружения, които ще кандидатстват и ще бъдат бенефициенти по изпълнение на 

„Програмата за развитие на селските региони” от  „Общата селскостопанска политика” 

на ЕС по която ечегодно за периода 2007-2013 са предвидени милиони евро. Както е 

известно обаче, тези субсидии се отпускат след като инвестицията вече е направена. 

Т.е. горовладелците трябва сами да намерят финансиране – от банки и др. частни 

финансови източници, и после да очакват, възстановяване на до 50% от вложените 

средства. Логично е точно ДФ „БГ” да подкрепя чрез безлихвени заеми, или заеми при 

облекчени лихвени условия (по-ниски от тези на търговските банки) някои (ако не 

всички) от по-важните дейности по възприетите мерки от оперативната програма на 

МЗГ. Това ще способствува да са минимални загубите от неусвояване на средства от 

аграрните фондовете на ЕС. – предложение на лесовъдите 

 (2) ................... 
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Съфинансирането по принцип е предвидено да става от Държавния бюджет, 
така че вероятно реципрочен текст трябва да се запише и в приходната част на 
ДФ „БГ” в чл.143,ал.1 

 

Глава осма 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

....................................... 

 

Чл. 150.  
Сегашния текст да стане текст на ал.1, и да се създаде нова ал.2: 
 (1) На юридическо лице или едноличен търговец, което в нарушение на чл. 79, 

ал. 3 извършва дейностите по чл. 77, ал. 1 , се налага имуществена санкция в размер от 

500 до 5000 лв. 

 (2) Наказанието по ал.1, се налага и на търговци, които са нарушили 
разпоредбата на чл.94, ал.12, ако не подлежат на отписване от регистъра 
съгласно ал.11,т.4. 

В административно-наказателните разпоредби в чл.150, е необходимо да се обърне 

внимание върху още един аспект – наказуемост при неизпълнение на задължението 

регистрираните за дейности в горите търговци да уведомяват комисията за промени в 

обстоятелствата. Това сега е перманентна практика, и ние от комисията не можем да 

имаме актуални данни, защото не сме уведомявани и не знаем кой търговец е с 

актуални данни за назначеното на трудов договор физическо лице, кога го е сменил, с 

кой го е сменил и т.н. Това е особено важно, защото фактически се допуска нередовни 

фирми да участват в процедури за дейности в горите. Нашето предложение е в посока 

да се увеличи отговорността на фирмите в тази посока, предложение на лесовъдите 
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