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С Т А Н О В И Щ Е 

ПО  
ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 

на Работната група по Заповед #2132 /30.12.2008 / Изх.#92-47’17.02.2009 г. 
 
и 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
за изменения и допълнения на Закона за горите (2008 г) 

 
 
 

Уважаемa госпожо Главен секретар, 
 

Като една от утвърдилите се национално представена съсловна организация в 
горския сектор, изразяваме следното становище по дългоочакваните промени в Закона за 
горите.  

 
ПЪРВО искаме да изкажем нашето признание на ДАГ, за проявеното разбиране и 

сформирането на специална работна група, която да подготви и предложи за промени в 
Закона за горите, текстове в смисъла, който ние съвместно с другите заинтересувани 
страни, предлагахме още преди приемането от НС на редакцията от 29.04.2008 год. 

В тази връзка, след като се запознахме с предложения текст,    
 
Приемаме като цяло Законопроекта на работната група, създадена със Заповед 

#2132 /30.12.2008 год. на Председателя на ДАГ. 
 
 
ВТОРО:  Правим следните коментари и предложения за изменения / допълнения  

     към него: 
 
1. В § 1, в Чл. 24з, ал.2 да придобие следната по-точна (изчерпателна) редакция:  

„Дейностите по ал.1 се осъществяват от:” 
 
2. В §3 за промяна в чл.53,  приемаме / препоръчваме  ВАРИАНТ – II . 

 
3. В §6 за промяна на чл.76, в променения текст на ал.8,  след текста „чл.24з, ал.5” 
да се допълни „ и по чл.24и, ал.1”. 



 2 

Правата и задълженията на горски надзиратели да важат и за назначените 
от собствениците с договор ЧПЛ за управление по-малки от 1500 ха горски имоти, 
или техни обединения. Ако се счете, че някои от правомощията са недопустими за 
тях, същите да се изпишат като изключение. 
 

4. В § 12 – да се коригира номерацията на предлаганите т.18 и т.19, съотв. на т.19 и 
т.20, защото междувременно с промяната на ЗГ от 2009 год, т.18, вече е 
създадена. 
 

5. § 19 „инфраструктурни обекти и  съоръжения”  е излишен при положение, че 
се възприеме ВАРИАНТ – II. (Ако обаче същия термин съществува в други 
текстове на Закона, пояснението трябва да остане!) 

 
 

ТРЕТО:  Предложение на БУЛПРОФОР за  изменение в ЗГ. 
 
6. В чл.39б се правят следните изменения: 
А)  ал.1, т.5 се изменя така:  
„5. при повторно нарушаване разпоредбите на закона, във връзка с 
изпълнение на дейностите по чл.39, ал.1, установени от компетентните 
органи по този закон” 

Когато искахме подобен текст да влезе в новата Наредба #1, юристите на ДАГ, 
опонираха, че законодателят е изброил в ЗГ точните казуси, при които могат да се 
отписват регистрираните ЧПЛ. Т.е. това предложение идва да облекчи работата на 
Комисията и респ. на председателя на ДАГ, за налагане на това най-строгото наказание.  

 
Б) ал.4 се изменя така: 

(4) Служителите в Държавната агенция по горите, нейните  структури и 
специализираните териториални звена не могат да извършват частна лесовъдска 
практика в горите и земите от горския фонд. 

Текстът е същия от редакцията на закона, преди промяната му от 2008 год. След 
отмяна на забраната държавни служители в ДГС/ДЛС/РДГ да упражняват 
частна практика, някои от тях наистина се самозабравиха и вече безпардонно 
конкурират частнопрактикуващите лесовъди (ЧПЛ), които са дръзнали честно 
и почтенно да си вадят хляба с горски бизнес (без да са на държавна хранилка!). 
Разбира се документи не се издават, осигуровки не се плащат, доходите не се 
декларират. Ако текста остане, излиза, че Държавата в лицето на ДАГ 
подкрепя сивата икономика, конфликта на интереси, корупционните практики и 
сама подклажда ответни нарушения. 

 
 

С настоящото изразяваме своята настоятелна препоръка за максимално бързото 
внасяне на новия законопроект за обсъждане и приемане от 40-то НС. 

 

С почит, 
 

Председател на УС на БУЛПРОФОР 
Инж. Антоний Стефанов 
 
София, 26.02.2009 год. 


