
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 
от 26.02.2008 год, на група народни представители в 40-то НС  

 
  

 
1. Към § 11 се правят следните предложения: 

1. В чл.24а, се приема нова алинея 3, със следното съдържание: 
(3) Дейностите по ал.1 и 2, държавните горски стопанства осъществяват чрез 
възлагане на юридически лица регистрирани в публичния регистър по чл. 57а, 
или самостоятелно когато не се нарушават принципите на свободната 
конкуренция.   

Мотиви: Логично е, че при настоящата декапитализация на ДЛ и ДДС, същите трудно биха 
тръгнали да осъществяват сами техически дейности, като дърводобив, строителство, 
залесяване. Ръководителите в сектора излизат именно с този довод и твърдят, че опасенията 
на браншовиците са неоснователни. Наистина, ако гледаме европейските страни, това като 
практика е изоставено отдавна във всички тях. Обезпокоителни обаче са някои 
многозначителни симтоми, напр.: 1) редица ДДивС вече си накупиха техника и върнаха 
изоставени – неефективни практики от началото на прехода – сами да назначават 
работници, или да възлагат на подизпълнители – ЕТ, вкл. фирми на хора от малцинствата, без 
никакъв ценз. Това само нагнетява сивата икономика, като същевременно допринася 
лоялните/почтени фирми да изпадат от борда, дори да фалират! Обичайна практика в много 
райони вече е,  утвърдени предприемачи да не се допускат, или да се изтласкват на далечни 
/неатрактивни обекти. Същевременно логичните и все по-многобройни нарушения допускани 
от „нашите” фирми се покриват. Всичко това нагнетява обществена нетърпимост освен 
към нарушенията, което е добре, но също така към горските предприемачи изобщо. 2) не е 
тайна, че много директори на бъдещите ДГС се вживяват в ролята на бъдещи мениджъри на 
горски фирми, които ще изкарват много пари от дърводобив .... 3) в самия ПЗИДЗГ в 
настоящия член 24а, ал.1, т.1, б) се казва „ефективно ползуване на дървесина и на недървесни 
и други горски продукти....”, което явно показва, че и вносителите на законопроекта, не са 
далече от тази логика!!! Ето защо е наложителен подобен текст, който най-малкото ще 
гарантира сигурност, че държавата отговорно мисли за развитие на пазарна среда и 
отношения в горския сектор. 
 Какво значи ДГС и ДЛС да могат да осъществяват всичките стопански дейности в 
ДГФ (85 % от горския фонд на РБ, което е подобно на ДГФ в Р.Полша например)? От 
строителство и проектиране, до дърводобив (ефективно!), туризъм, реклама и т.н... 
Някакъв ренесанс на държавния монопол, или някакъв нов държавен капитализъм...? Ако 
няма ограничителни текстове, каквито тук предлагаме (тук в т.1, и по-долу в т.5), то е 
ясно, че бизнесът трябва да плати за обречените на неуспех опити, чрез своя пресметнат 
от Държавата фалит!!!! 
 
2. Създадат се нови два члена – 24ж и 24з, със следното съдържание: 

1. Чл. 24 ж (1) Общините осъществяват управлението и организацията на дейностите по 
възпроизводство на горите, ползвания от горите и земите от горския фонд, защитата и опазването 
на горите, проектирането и строителството в общинския горски фонд. 

(2) Управлението на общинския горски фонд се осъществява от: 



1. общинска горска структура, създадена за изпълнение на лесоустройствените проекти и 
изпълнение на изискванията по този закон; 

2. от поделенията на Държавната агенция по горите въз основа на договор; 
3. от юридически лица регистрирани в публичния регистър по чл. 57а. 
(3) Горския фонд на общини с площ над 500 хектара се обособява като самостоятелна 

горскостопанска единица. 
(4) За ръководител на общинската горска структура се назначава лице, което отговаря на 

изискванията по чл. 24д, ал.3. 
(5) Общинският съвет определя с наредба реда за управление на горите и земите от 

общинския горски фонд. 
 
2. Чл. 24з (1) За осъществяване управлението, ползването и възобновяването на 

собствените им гори, собствениците на гори и земи от горския фонд, с площ по-голяма от 500 
декара, са длъжни да сключат трудов или граждански договор с лица, регистрирани по реда на чл. 
39, ал. 2.  

 (2) Задължението по ал. 1 имат и собственици на гори и земи от горския фонд, обединили се 
за общото им управление, когато общата площ на имотите им е по-голяма от 500 декара. 

(3) Когато собственици на гори и земи от горския фонд – физически и юридически лица, 
както и техни обединения, са предоставили имотите си за управление на съотетното държавно 
горско стопанство или държавно ловно стопанство, или на лица регистрирани по чл. 39, ал. 2 или 
по чл. 57а, разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат.   

(4) Собствениците на гори, сключили трудов или граждански договор с лица, регистрирани 
по реда на чл. 39, ал. 2 за осъществяване на управлението, ползването и възобновяването на 
горите, са длъжни в 14-дневен срок от сключване на договора, да уведомят писмено съответната 
регионална дирекция по горите за датата на сключване на договора, както и да посочат имената на 
регистрирания лесовъд  на частна практика и номера на удостоверението му за регистрация.  

Мотиви: - тук по-долу. 
 

2. Към § 12  в чл.30, се добавя нова т.5, със следното съдържание:  
5. Лицата назначени по реда на чл.24ж, ал.4. 

Мотиви: - тук по-долу. 
 
3. Към § 13  в чл.31, в ал.3 се променя „500 хектара” с „500 декара” 

вариант-2: ал.3 отпада, защото се дублира с текст в тук предложения нов чл.24з.   
Мотиви: - тук по-долу. 
 

4. Към § 14 в чл.32, се правят следните промени: 
1. Сегашния текст, заедно с предложените в този параграф изменения стават текст на ал.1. 
2. Създават се нови алинеи: 2, 3 и 4: 

 “(2) Физическите и юридическите лица, и общини – собственици на гори и земи от 
горския фонд, както и обединения между тях, могат да назначават горски надзиратели за охрана на 
тяхната собственост. В 14-дневен срок от назначаването, работодателя е длъжен да уведоми 
директора на съответната регионална дирекция по горите. 

(3) Физическите и юридическите лица, и общини – собственици на гори и земи от 
горския фонд, както и обединения между тях, могат да сключат договор с държавното горско 
стопанство или  държавното ловно стопанство за охрана на тяхната собственост.  
 (4) Условията и редът за сключване на договора по предходната алинея, се определят в 
правилника за прилагане на закона.” 

Мотиви: - тук по-долу. 
 

5. Към § 17  В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 
1. създава се нова ал. 2: 
“(2) Лицата, назначени по реда на чл. 24ж, ал. 4, чл. 24з, ал.1 и ал.2 и чл.32, ал.2 носят 

униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения и имат правата и 
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задълженията по чл. 34, т. 1, 2,  5, 7, 8, 9 и 10, по чл. 35, както и да проверяват документите за сеч, 
паша и други дейности, извършвани в горите и земите от горския фонд, в които осъществяват 
служебните си задължения. Разходите за изпълнение на изискванията на настоящия закон се 
осигуряват от съответния работодател.” 
 3. досегашната ал. 2 става ал. 3; 
 4. досегашната ал. 3 става ал. 4.  

 
Мотиви (общи по предложения 1-5): Въвеждането на принципите на равнопоставеност 

на различните видове собственост са били вече договорени в НУГ/ДАГ, и същите текстове вече 
са били записвани във всички предишни варианти на законопроектите. В т.ч. могат да се 
изброят следните предимства, ако предложенията бъдат приети: 1.Стимулира се 
обединяването на собствениците на маломерни горски имоти, защото сега действащия праг от 
500 хектара се оказва твърде висока бариера за точно тези собственици, най-често физически 
лица. Въвеждането на нов по-нисък праг от 500 декара при които да се изисква стопанисване от 
регистриран лесовъд, като условие за намаляване на бюрократичните пречки и процедури, ще 
стимулира собствениците да спазват възприетите законово норми и процедури, а не да ги 
заобикалят.  2.Наемането по трудов или граждански договор на регистриран лесовъд от по-
голям брой собственици, ще извади на светло редица икономически взаимотношенията, които 
досега са били в сивия сектор. 3.Въвеждане на нормални лесовъдски и икономически отношения 
за собствениците на гори, които са общини, кооперации и др. по-големи собственици. И сега те 
имат назначен лесовъдски персонал, който покрива всички изисквания и е регистриран в 
Публичния регистър към ДАГ. 4.Ще се тушира недостигът на кадри в много от държавните 
лесничейства и дивечовъдните станции. В тези от тях, където има висок процент недържавни 
гори, недостъгът на лесничеи е причина, заявките за освобождаване на добитата дървесина с 
контролна горска марка, да не могат да се изпълняват в срок. Това забавяне много често води до 
икономически загуби на собствениците, вкл. от кражда на дървен материал. 5.Намаляване на 
корупционните практики сред горските. 6.Лесовъдския персонал в държавните лесничейства и 
дивечовъдните бази ще получи по-голяма свобода да се занимава с лесовъдство, да контролира 
лесовъдски как се стопанисва гората там където е нужно – на сечището. 

 
 

6. Към § 20  В чл.53 се правят следните допълнения и изменения:  
 

1. създават се нови алинеи 7 и 8, със следното съдържание:  
(7) Дейностите по ал.2, т.1, 2, 3, 4 и 5, държавните горски стопанства и държавните ловни 

стопанства възлагат на търговци регистрирани в публичния регистър по чл.57а, ал.1, което става при 
условия и ред разписани в Правилника за прилагане на закона. 

(8) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства могат сами да организират и 
осъществяват дейностите по ал.2 в случаите, когато на две последователни процедури не са се явили 
кандидати – търговци регистрирани по чл.57а, 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. 

Мотиви: същите като описаните по-горе към т.1.1, но тук се отнася само за 
дърводобива. Всички предприемачи са убедени, че ако няма макар и малка спирачка в закона, 
то след регистрацията на ДГС/ДЛС по ТЗ, няма да има никакви  други ограничения (освен 
времеви), за изтласкване на „частниците” или „търговците” от гората, както много 
директори се изразяват! Това ще бъде пагубно за голяма част от регистрираните търговци – 
над 2000 малки и средни предприятия, които ЕС всячески гледа да поощрява и да подкрепя 
тяхната конкурентоспособност. Така ли ще бъде в България сега зависи от депутатите. 
 

2. предвидената в ЗПИДЗГ нова ал.7 да отпадне 
Мотиви: Заплащането на такса за използуването на горската инфраструктура е вредно 

за цялата верига производители, защото няма как да не се отрази върху цената на суровината 
(дървения материал). Тя и сега е една от най-вискоите, за което има безброй примери – РДГ 
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Пазарджик формира едни от най-високите цени на иглолистната строителна дървесина. Това 
автоматично ще увеличи и цените на продукцията на дървопреработвателите (бичен материал, 
плочи, целулозно-хартиени изделия, мебели.... Т.е.. цялата горска индустрия ще намали своята 
конкурентоспособност, която и без това е много ниска в сравнение на европейските страни. И 
сега има примери, показващи как не малко производители се ориентираха към внос на суровина 
от по-близки и дори от много далечни държави, защото въпреки транспорта суровината им 
излиза по-евтина!  
 Същевременно, таксата няма да има мобилизиращ ефект за ДАГ, а точно обратното, 
защото тя и сега кара ползувателите да изграждат горска инфраструктура, за да стигнат до 
обектите в които работят, което най-често остава за сметка на ползувателя. След като  
тарифните такси вече отпадат и се преминава на проценти, които ще се отчисляват към ДАГ и 
към фонд „Българска гора”, то нали една от функциите на този фонд е да осигурява инвестиции 
в ГС, вкл. да  

 
 
7. Към § 29 в чл.80, вместо предложените изменения и допълнения, предлагаме нови такива, 
както следва:  

1. алинеи от 1 до 5 се изменят така: 
Чл. 80. (1) Определените за сеч дървета се маркират по реда на чл.58. 
(2) Право да притежават контролна горска марка имат: 
1. служителите по горите в горските стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-

опитните горски стопанства и в структурите по чл.24ж,ал.1 
2. лицата, упражняващи частна лесовъдска практика регистрирани по реда на чл.39,ал.2. 
(3) Дървесината, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1, се маркира с контролна горска марка 

от лицата по ал.2. В останалите случаи дървесината се маркира с експедиционна горска марка. 
(4) Право да притежават експедиционна горска марка имат държавните горски стопанства, 

държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и стуктурите по чл.24ж, ал.1, 
както и лицата по чл.24з, ал.1 и ал.2. 

(5) Органите и лицата по ал.4 предоставят за ползуване експедиционна горска марка на 
ползувателите на дървесина след издаване на позволително за сеч.  
 
Мотиви: Виж мотивите по-горе, към т.5 (общи за предложения 1-5). 
 
8. Към § 32 В чл. 93 т.3, както и  
    Към § 35 В чл. 96г, т.3  
 Да се установят законово процентите от продажната цена на дървесината, които ще се 
отчисляват  за ДАГ и за НФ „Българска гора”. 
 
Мотиви: Процентите които се отчисляват съгл. чл.93,т.3 за ДАГ (по чл.53,ал2, т.3 и 4) и по 
чл.96г, т.3 към НФ”БГ” (по чл.53, ал.7) трябва да се фиксират в Закона за горите!!! Защо се 
диференцират? Нека размерът на отчисленията при ползуване на дървсина по съответните 
начини,  да се регламентира открито със закона, защото иначе ще има избирателност, и 
ДГС/ДЛС няма да имат сметка да възлагат дейностите по реда на т.5 например. Открива се 
много разтеглива и със силен корупционен заряд практика, според която съвсем конюнктурно, ще 
се влияе върху цената на дървесината. Никъде не се казва кой и при какви условия ще определя 
процента?!  
 
9. Въпреки, че са извън контекста /членовете по ПЗИДЗГ/ ние имаме предлжение и по 2 други 
текста, свързани с въвеждането на публично-частно партньорство на ДАГ с Браншови 
организации. И това може да се случи, ако се приемат два аналогични текста /изменения/ в 
текстове, които регламентират частната лесовъдска практика в горите, както и 
регистарцията на фирмите осъществяващи дейности в горите:  
(Има и по-добри начини такова ПЧП да се регламентира, но в случая това може да е първата стъпка.) 

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

  
2.  В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения: 
В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “, както и предложение от браншовата 

организация, представена на национално равнище, на лицата, извършващи дейности в 
горите, в която членуват.” 
 

Мотиви: Крайно време е да се отработи механизъм, макар и в незавършен вид, което 
можеше да се предвиди с цялостен нов Закон за горите, който допуска макар и половинчато 
горския бизнес до регламентацията на частната практика в горския сектор.  

При сегашните условия  в България, като първоначална възможност ние предлагаме, при 
утвърдената в ЗГ процедура за регистрация, да се търси мнението и на браншовите 
организации. Въвежда се фактически изискването фирмите да членуват в браншови 
организации, където има утвърдени бизнес правила, професионални и етични норми и пр., с което 
тя, Държавата споделя своята отговорност с тези организации (а те поемат реципрочна 
отговорност!) Същевременно е по-логично, именно бизнес-организациите да гарантират, респ. 
да свалят доверието си, чрез изключване при неспазване на възприетите правила от определени 
фирми, които допускат нарушения, и на това основание да изискват отписването им от 
публичния регистър към ДАГ. (трябва да се приемат и съответни промени на текстовете в 
Наредба-31, която отдавна плаче за коренна промяна). 

Колкото и да се говори, че трябва да се ограничават лицензионните и др.п. режими в 
стопанската дейност, то примерите в страните от ЕС говорят точно обратното. 
Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в горите, за професионализъм който 
да гарантира опазването на биоразнообразието в горите и тяхното устойчиво стопанисване, 
въвеждат нови лесовъдски и дърводобивни практики, които налагат отговорност на горските 
фирми, а тя се гарантира с издаване на различни сертификати и лицензии. В повечето 
европейски страни те се издават от бизнес организациите, а държавата зачита тяхното 
решение. 
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