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Изх.No  14 / 03.05.2010 

До:                         доц.д-р ГЕОРГИ КОСТОВ 
Зам.Министър на Земеделието и храните 

 
До:                                  инж. БИСЕР ДАЧЕВ 

Изпълнителен директор на ИАГ 
 

Уважаеми г-н Зам.Министър, 
Уважаеми г-н Изп.Директор, 
 
В организираната от БУЛПРОФОР Кръглата маса - обсъждане на проекта за нов Закон за 
горите, която се състоя в рамките на Първия Национален Горско-Стопански Семинар на 
24.03.2010 год, в Интер-Експо-Центъра в гр.София, присъстваха рекорден брой 
представители на заинтересуваните страни (собственици на гори – от държавните и 
недържавни структури, в т.ч. от общините, от всички браншови организации в горския сектор 
– в 2-та бранша „Горско стопанство” и „Дървопреработваща и мебелна промишленост”, бивши 
ръководители на горското ведомство, от ЛТУ, ИГ при БАН, от ИАГ, МЗХ и др.), общо 103 души. 
 
Както беше първоначално обявено, ние записахме направените коментари и предложения на 
присъстващите на кръглата маса заинтересувани лица, и заедно с постъпилите до момента  
предложенията от членовете на БУЛПРОФОР, Ви ги представяме в обобщен вид, както 
следва: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ  

В ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ от 08.03.2010 г. 

(номерацията е спрямо въведената в проектозакона /  

в болд и подчертано – нашите предложения) 
 

I. Осигуряване на приемственост при категоризацията на горските 
територии (ГТ)   

1. Не е положителен фактът на промяна в досегашната номенклатура на основните категории 

и подкатегории функционални групи. Това ще затрудни осигуряването на приемственост в 

статистическата информация, напр. ще липсва подразделянето в групите „мелиоративни...”, 

„противоерозионни...”, „водоохранни...” или те пак ще се правят за приемственост, без това 

да е уредено законово. Липсата на поднормативен акт, който да въведе някаква 

детайлизация в случая ще затрудни прилагането на закона.  

 

В тази връзка  в една ал.5 (нова!) към чл.5, може да препраща към Наредбата по чл.18, 
ал.2 (за Горско планиране), където да се детайлизират функционалните категории 
към сега въведените две основни „защитни” и „специални” групи гори. 

Също така липсват някои от досегашните категории защитни гори, като напр.: „клек”, „на 
скални и урвести терени”, „нелесопригодни площи” и др.п. !? те трябва да намерят 
място в чл.5,ал.2 

2. Вярна е практиката категоризацията да се въвежда с областните планове за развитие 

(ОПР). Тези документи обаче са рамкови и те не могат да слизат на микро ниво (насаждения). 

Това „съвместяване” на заданията на ОПР с всеки конкретен субект на управлението (ГСЕ) е 

работа и трябва да се извърши със съответния за него ГСП/Програма ! 

  
Чл. 4. (1) ............... 
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(2) Конкретните функции на горските територии се указват в областните планове за развитие на 
горските територии, и се въвеждат за всяка една горскостопанска единица с гроскостопанския план 
или програма за нея. 
 
 
Защото: 
Конкретния докумен по който се управлява всяка ГСЕ е ГСПлан/програма, а не областия ПР! С него 
ще се въвежда съответното ограничение и/или специфичните режими и мероприятия... 

 
............................... в този смисъл също и: 
 
Чл. 6. (1) Категоризирането на горските територии се извършва с горскостопанските планове 

и/или програми, въз основа на областни планове за развитие на горските територии. 
(2) Прекатегоризирането на горските територии се извършва по предложение на собствениците 

или на други заинтересовани лица  чрез промяна в приетите горскостопански планове и/или 
програми, въз основа на промяна в областните планове за развитие на горските територии. 

 

  
II. Създаване на предпоставки, а не на препятствия за подобряване 
качеството на горското планиране и управление на горските територии 
 
1. Териториалния принцип на управление и планиране е основополагащ. В текстовете обаче се говори, 

че обособяване на горски териториални единици (ГТЕ) се извършва единствено за нуждите на горската 

инвентаризация, ловоустройството и борбата с пожарите. Инвентаризацията е наистина първия и 

съпътстващ горското планиране етап, но през следващите 10 години цялостното управление на 
ГСТ се извършва на тази база. 
 

Не трябва да се допуска всеки ръководител на ведомството и/или на ДГП да може да оптимизира 

техните граници според „някакви” стопански (и не само!) конюнктурни изисквания. Без да се прави 

сметка за приемственост на отчетните статистически единици и показатели за продуктивност и пр., 

изискуема се статистика по редица национални и международни споразумения и т.н. Такава свободия е 

неприемлива и необоснована. Горските териториални единици (ГТЕ) трябва да са с постоянни 
граници, носители на статистическа горска информация, на ниво примерно една община, или 
ако тя е много голяма – на 2 или повече единици вътре в нея, но като цели такива ГТЕ, а не 
като части от тях. 
 
2. Неприемливо е също на една територия да има двама „господари”, напр. в ловностопанско 
отношение управлява не титулярния директор на ГС, а друг, чието седалище е в друга община или дори 

област... Стопанисването на дивеча на популационен принцип е важно, но ако е по-важно от 
стопанисването на гората (!?), то тогава пак да има единно управление, но в рамките на едни граници 
на дивечовъдните райони или нещо такова , с оглед и в ловно-, и в горсо-стопанско отношение – един 
да е управителя /субекта на управление! Едовременно с това да бъде спазен и водещия принцип – ГСЕ 
да е в рамките на една община! 

 
Чл. 8. (1) За установяване и оценка на  състоянието на ресурсите в горските територии се 

извършва горска инвентаризация. 
(2) За целите на инвентаризацията, планирането и управлението на дейностите в  на 

горските територии, както и за планирането на ловностопанските дейности и на дейностите по опазване 
от пожари, се обособяват горски териториални единици. 

(3) Горските териториални единици по ал. 2 се обособяват със заповед на министъра на 
земеделието и храните и с Решение на МС и обхващат територията на една или повече цели общини в 
границите на една област.  

(4) Нова: Не се допуска в границите на една горска (стопанска) териториална единица по 
ал.2,  горите и земите държавна собственост и дейностите в тях да се управляват от различни лица 
/клонове на ДГП. 
 

3. Въведеното разделяне на дейностите в единния „лесоустройствен” процес на 3 съставни части - 

„инвентаризация”, „горско картиране” и „горско планиране”, което да може да се възлага, респ. 

извършва от различни търговски субекти е изкуствено. Аргументите за това са основно финансови, от 
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гледна точка разделяне на „платците” на различните етапи на този иначе неделим процес. Такова 
разделяне вместо да улесни процеса, да го направи по-евтин и качествен, ще оскъпи 
дейностите, ще ги забави и със сигурност ще влоши качеството на проектите! Кому е нужно 
това? 
 Практиката в повечето европейски страни е категорична - горското планиране на държавните 

територии „е задължение” и се осигурява от субекта на управлението (ДГП / ДЛ...или друго) и точка по 

въпроса. Ако държавата е толкова богата и иска да плаща на всяка цена, това не се изключва и е 

възможно да става и в рамките на една обща поръчка с двама платци (това и сега се разрешава със 

ЗОП). 

 
 
 ОСВЕН ТОВА С ЧЛ.182,ал.2 т.2 и т.3 ДЕЙНОСТИТЕ КОИТО ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ФИНАНСИРА  
СЕ СЪБИРАТ ВЪВ ФОНД „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДИВИДЕНТ” КЪМ СЪОТВЕТНОТО ДГП. 
ЗНАЧИ ПАРИТЕ И ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (НА ДЪРЖАВАТА), И ЗА ПЛАНИРАНЕ СА НА ЕДНО И СЪЩО 
МЯСТО. ЗАТОВА ИМЕННО ТО ТРЯБВА ДА ВЪЗЛАГА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ !!! 
 

Чл.13. ................. 
(9) Изработването на горскостопанските планове за държавните горски стопанства и 

държавните ловни стопанства, плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от 
пожари, може да се възлагат едновременно с инвентаризацията на горските територии. 

(10) В случаите по ал. 9, изработването се възлага от регионалната дирекция по горите.   
............. 

Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по горите възлага  Регионалните дирекции по горите 
възлагат извършването на инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопанските 
карти, плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари при съобразяване 
с границите на горските териториални единици за всички гори (независимо от собствеността върху 
тях). 

(2) Дейностите по ал. 1 се финансират от държавния бюджет, с финансовия ресурс по чл.182, 
ал.2, т.2. 

НОВА: (3) Възлагането на комплекса от дейности по чл.13, ал.9 и чл.16, ал.1 може да се 
извършва и от съответните държавни предприятия, след изришно упълномощаване от Министъра 
на земеделието и храните. 

 
Респективна промяна на други текстове (вкл. в други членове), които противоречат на такава 
една клауза!  
 

Съгласни сме и бихме работили за една по-добра формулировка на повече текстове, за да се 
постигне желания ефект – повишаване, а не влошаване качеството, в т.ч. запазване на единното 
възлагане на комплекса дейности, независимо кой е платеца! (а обосновахме, че това е най добре да 
правят РДГ или ДГП, където е акумулиран финансовия ресурс)  

  
 
 
 III. Осъществяване на дейности в горите 
 
1.Дейности по залесяване 
 

1.1. Не трябва да има изключения от правилата, защото те ще се превърнат в правило! Какво 

значи в чл.91, ал.2,т.2 „самостоятелно” – собственици на машини физически лица няма, а ако 

това е оборудване (моторен трион или др.п) той трябва да има други документи за 

компетентност –курсове за мотористи, за безопасни условия на труд и т.н. Най-често те 

такива нямат и според европ.директива/регламент не трябва такива хора да се допускат на 

работа в горите. На ДГС може да му е най-лесно така, но това е стимулиране на сива 

икономика и има корупционен заряд. 

Има резон за някои непривлекателни и слабоплатени дейности, за които трудно се намират 

кандидати, ДГС/ДЛС да си назначи временен персонал, който под ръководството на 

специалист да извършат дейността, може и с наета техника. Такава практика е въведена в 

Румъния (текста на ал.2 е взаимстван от техния закон). 
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Чл. 91. (1) Изпълнението на дейностите по залесяване и защита от ерозия в горските територии, се 
извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 243. 

(2) Изискванията по ал. 1 могат да не се прилагат: 
1. при изграждането на противоерозионни съоръжения, когато същото представлява строителство 

по смисъла на закона; 
2. когато дейности по залесяване с механизиран начин на извършване, се възлагат самостоятелно. 
НОВА: (2) Дейностите по ал.1 могат да се осъществяват самостоятелно от ДГС/ДЛС в случаи 

на природни бедствия и каламитети, както и когато на две последователни, законосъобразно 
проведени процедури за възлагане не са се явили кандидати – търговци регистрирани в публичния 
регистър по чл.243. 

НОВА: (3) За дейности като изграждане на противоерозионни съоръжения, когато същото 
представлява строителство по смисъла на ЗУТ, изпълнителят трябва да има съответната 
регистрация по този закон. 
 
По-верният начин е в един общ член да се регламентират възлагането на всички 
дейности – както залесяване, така и дърводобива и лесоустройството.....!!! 
В чл.166 ал.2 и 3 съответно е именно такъв /най-подходящия начин за такова обобщаване на 
всички подобни текстове нататък в закона. Ако той се възприеме, само ал.2 на сегашния 
чл.92 само се заличава, а нашите предложения за нови ал.2.и ал.3 отпадат. 
 
В този смисъл и наредбата по чл.92,не трябва да въвежда изключения! 
 
ВАРИАНТ-2:  

Чл. 91. (1) Изпълнението на дейностите по залесяване и защита от ерозия в горските 
територии, се извършва по ред и условия съгласно чл.166, ал.3 и 4.  

(2) Изискванията по ал. 1 могат да не се прилагат: 
1. при изграждането на противоерозионни съоръжения, когато същото представлява 

строителство по смисъла на закона; 
2. когато дейности по залесяване с механизиран начин на извършване, се възлагат 

самостоятелно. 
 
 
1.2. Сключването на дългосрочни договори за 10 год.срок съгласно чл.97 е добра практика, 
но защо трябва да има 2 и дори 3 подобни процедури – една за залесяване, друга за сечи без 
материален добив (чл.107) и 3-та за дърводобив (чл.113)? По-резонно е за такива договори 
да кандидатсват по-големи и утвърдени фирми, които извършват едновременно и трите 
дейности. За определени участъци трябва да има възможност да се дава комплекса от 
дейности. От друга страна има резон и тесно профилирани фирми да могат да кандидатсват за 
такива обекти. Затова: 
 

Чл. 97. (1) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за възлагане на 
дейностите по създаване на гори, за срок до 10 години. Условията и редът за провеждане на процедурата 
и за сключване на договорите, се определят с наредбата по чл. 92, т. 1.  

 НОВА: (2) Когато държавните предприятия организират възлагане на дейности за създаване 
на гори за срок до 10 години едновременно с възлагане на дейности съгласно чл.107 и чл.113, за 
едни и същи обекти, процедурата се обединява в една със съответни обособени позиции, като 
кандидати могат да се явяват само за тази по ал.1, за повече от една или за всички, ако отговарят 
на условията по чл.113. 

 
Да са и сертифицирани! /това е все пак някаква гаранция, иначе да си кандидатстват по 

общия ред /Тук става въпрос за големи обекти и за целия срок на проектите! 
 
 
 
2. Провеждане на сечи в горите 
 
2.1. Не приемаме буквалния текст за забрана на голите сечи, най-малкото защото това е 

научно обоснована лесовъдска система, която е доказала своята икономическа 
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целесъобразност. От екологична и социална гледна точка може да се конкретизират, 
уязвимите зони, в които такава да не се провежда и това може и трябва да се 
специфизира с рамковите Областни планове за развитие на ГТ. 
 
В тази връзка предлагаме следния текст за съдържание на чл.101: 

 
Чл.101  (1) Забранява се: 
1. провеждането на целенасочен добив до голо в горски територии, с изключение на 

тополовите и нискостъблените гори, на създадените плантации за ускорено дървопроизводство и 
дървесна биомаса за енергийни нужди.  

2. сливане на голи, невъзобновени сечища на площ по-голяма от  2 ха. в нискостъблените гори, с 
изключение на акациевите; 

3. сечта в клековите и чермуровите гори, с изключение на санитарната. 
(2) Забранява се превишаване на планираното ползване от възобновителни сечи във 

високостъблените гори по площ  по запас в повече от средния годишен прираст в тях, за срока на 
действие на съответните горскостопански планове или програми, освен поради стихийни и природни 
бедствия, каламитети и промяна на предназначението на горските територии. 

(3) Санитарната сеч по ал.2 се причислява към цялостния размер на добива. В случай, че със 
санитарна сеч се превиши размерът на добива, установен от одобрения план или приетата 
програма, собственикът на гората е длъжен да поиска от органа, утвърдил съответния план или 
програма, неговата промяна. 

 (4) В определени случаи може органът на държавното управление на горите  (инспекторатът), 
при одобряването на плана или разработването на програмата и по молба на собственика на гората 
да позволи изключение от забраната по ал.1, 2 и 3.   

(5) Одобрението по ал.4 не се изисква, в случаите, когато изключенията по ал.1,2 и3 са изрично 
конкретизирани в Областните планове за развитие на горските територии. 
  
2.2. В този раздел не е казано кой осъществява дейностите в останалите случаи (не за 10 
години, което се визира в чл.107). Най-подходящо място е с нови алинеи към чл.107. Текста е 

по аналогия на предложението ни за чл. 91, тук по-горе! 

 
Повторение на казуса /с чл.97 за дългосрочните договори за възлагане, само че тук за 
дейността „сечи без материален добив и/или кастрене”. Няма фирма която ще кандидатства 
за тази дейност, да не участва и за дейности по ползуване на дървесина! 
 

Чл. 107. НОВА: (1) Дейностите за сечи без материален добив и/или кастрене   в горските 
територии държавна собственост, се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по 
чл. 243. 

 
Със същия аргумент, както при промяната на чл.91...(на едно място /с един текст/ да се 

регламентират идентични случаи):  

ВАРИАНТ-2:  
Чл. 107 (1) Дейностите за сечи без материален добив и/или кастрене   в горските територии 

държавна собственост, се извършва по ред и условия съгласно чл.166, ал.3 и 4.  
 
 

НОВА: (2) Дейностите по ал.1 могат да се осъществяват самостоятелно от ДГС/ДЛС в случаи 
на природни бедствия и каламитети, както и когато на две последователни, законосъобразно 
проведени процедури за възлагане не са се явили кандидати – търговци физически и юридически 
лица по ТЗ, регистрирани в публичния регистър по чл.243. 

 (1) (3) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за възлагане 
провеждането на сечи без материален добив и/или кастрене, за срок до десет години. Условията и редът за 
провеждане на процедурата и за сключване на договорите, се определят с наредбата по чл. 92, т. 1.  

 НОВА: (4) Когато държавните предприятия организират възлагане на дейности по ал.3 до 10 
години едновременно с възлагане на дейности съгласно чл.97,ал.1 и/или чл.113, за едни и същи 
обекти, процедурата се обединява в една със съответни обособени позиции, като кандидати могат да 
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се явяват само за тази по ал.3, за повече от една или за всички, ако отговарят на условията по 
чл.113. 

 
За тях също трябва да се изисква да са сертифицирани... /това е все пак някаква 

гаранция, иначе да си кандидатстват по общия ред /Тук става въпрос за големи обекти и за 
целия срок на проектите! 
 

 

3. Ползуване на дървесина  
 
НЯМА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ в общия случай, кой и как извършва ползуването. Има регламент само 

за дългосрочното до 10 год...!!!???  

 

3.1. Не е резонно дейността «ползуване на дървесина» в дадено ДГС/ДЛС да се изолира 

изцяло от другите дейности на една и съща територия в съответните ДГС/ДЛС. Трябва да се 

даде възможност на утвърдени фирми с по-широки възможности да работят широкоспектърно, 

т.е. върху една и съща територия да могат да извършват повече дейности: 

 

Чл. 113. НОВА: (1) Ползуването на дървесина в горските територии държавна собственост, 
се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 243. 
 

Със същия аргумент, както при промяната на чл.91 и чл.103 ...(на едно място /с един текст/ 

да се регламентират идентични случаи):  

ВАРИАНТ-2:  
Чл. 113 (1) Ползуването на дървесина в горските територии държавна собственост, се 

извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 243 по ред и условия съгласно 
чл.166, ал.3 и 4.  

 
???? НОВА: (2) Дейностите по ал.1 могат да се осъществяват самостоятелно от ДГС/ДЛС в 

случаи на природни бедствия и каламитети, както и когато на две последователни, 
законосъобразно проведени процедури за възлагане не са се явили кандидати – търговци физически 
и юридически лица по ТЗ, регистрирани в публичния регистър по чл.243. 

(1) (3) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за добив и/или за 
продажба на дървесина, за срок до десет години.  

(2) (4) Договорите по ал. 1 3 се сключват с търговци, които отговарят на изискванията по чл. 112, 
ал. 1, т. 2.  

 (3) (5) Ежегодното количество, предмет на договорите по ал.3 1, е в размер до една трета от 
годишното ползване на дървесина в съответното държавно предприятие, но не повече от 50 на сто от 
годишното ползване на дървесина за всяко отделно държавно горско стопанство или държавно ловно 
стопанство.  

 (4) (6) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по 
предходните алинеи, се определят с наредбата по чл. 92, т. 1.  
НОВИ: (7) По реда и условията на този член, могат да се сключват договори за изпълнение на 
комплекса от предвидени с горскостопанските планове дейности за обособени обекти (отдели 
и/или участъци) от ДГС и ДЛС, вкл.за дейностите предмет на договори по чл.97 и чл.107 

(8) В случаите по ал.7, различните дейности са конкретизират в обособени позиции, като 
процедурата е обща, а кандидати могат да се явяват за всяка една от тях, или общо за всички. 
 

Тези всички неща трябва да се кажат изрично тук в закона, а не после в наредбата, защото 

там може да се преиначи ! Отделно в документацията по ЗОП, ако изобщо той се използува, 

може това също да се указва, но когато има някакви специфики или изключения от общата 

рамка, те трябва да са казани със закон. 

 

Друг е въпросът, че според нас такива изключения изобщо не трябва да има, и това е 

компромисен вариант, какъвто са приели и в закона на Румъния. 
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IV. Осъществяване на граждански контрол върху дейностите в горите 
 
1. В чл.156 от проекта на ЗГ се регламетират функциите на консултативния орган към 

Министъра. Смятаме че в този му вид, бъдещия Национален съвет по горите в голяма степен 

копира досегашните регламенти за този орган и следователно с нищо не допринасят /не 

подпомагат Министъра и Държавата за осъществяването на действително отговорна политика 

в горския сектор. Посочените в ал.2 ведомства съвсем формално ще ходят веднъж в годината 

да изслушат поредния доклад и с това всичко се приключва! Т.е. отново се предлага една 

чисто «камуфлажна» структура, никому не нужна.  
Според нас 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, да гарантира отварянето на сектора към 
обществото, вместо сегашното консервативно отношение към другите заинтересувани групи 
лица/общности! 

  

Предлагаме следната НОВА редакция за чл. 156:   
 

Чл.156. (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) В състава на Националния съвет по горите се включват на паритетен принцип:  
1. представители на държавната администрация с ранг на заместник министър, от:  

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/ите горски предприятие/я.  

2. представители на националните браншови организации в бранш „Горско стопанство” и 
бранш „Дървопреработваща и мебелна промишленост”,  на професионалните/синдикални 
организации, Института за гората към Българската академия на науките, Лесотехническия 
университет, Съюза на лесовъдите в България, на екологична организация/коалиция с широка 
обществена значимост, Националното сдружение на общините в Република България, 
представително сдружение на недържавните собственици на гори, ... и .... 

(3) Националният съвет по горите: 
1. подпомага министъра на земеделието и храните при осъществяване на държавната 

политика в областта на горското стопанство, както и за изпълнението на стратегиите и 
стратегическите планове за развитие на горския сектор; 

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

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

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

5. изпълнява и други функции, възложени му от министъра на земеделието и горите. 
(4) Изпълнителният директорът на Изпълнителната агенция по горите участва в заседанията 

на Националния съвет по горите с право на съвещателен глас.  
(5) Устройственият правилник за дейността и функциите, както и съставът на Националния 

съвет по горите се определя с Решение на Министерския съвет по предложение на Министъра на 
земеделието и храните.  

 
Едновременно с този орган, на регионално ниво е целесъобразно да действат подобни 

структури, които да гарантират обществените интереси в горския сектор, а така също и че 

управлението от страна на ДГП и на техните клонове – ДГС/ДЛС ще бъдат подчинени на 

държавните / обществените интереси... В тази връзка предлагаме допълнение към чл. 159.... 
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Чл. 159. (1)............. (2)..........(3).......... (4) ..................... 

НОВИ: (5) Към дирекциите се създават обществени съвети като консултативни органи по въпроси, 
свързани с дейностите по ал.4 и други, които са от обществен интерес и касаят управлението и 
стопанисването на горските територии в рейона на дейност по ал.3. 

(6) В съветите се включват представители на местни държавни органи, общини, 
националните браншови организации по този закон или техните клонови структури, обществени 
организации и др. 

(7) Структурата, функциите и задачите на обществените съвети се определят с 
устройствения правилник по чл.156, ал.5. 

 
 
 

V. За предотвратяване /недопускане/ нелоялна конкуренция между 
държавата като стопански субект и частните предприемачески фирми,  
 

1. Изобщо не трябва да се допуска развитието на стопански функции за държавни 
структури, а точно обратното – Държавата трябва да стимулира заетостта в селските райони, 
т.е.  МСП / предприемачеството в селските райони, а не службогонството. Всички европейски и 

националната политика е в тази посока, а не в разкриването на нови работни места от 

държавата, било то и от държавни предприятия, което е залагане на капани за изтичане на 

държавни средства (за справка – всичките БГ държавни предприятия). Горския сектор е 

консервативен и затова върви с поне 10-летие назад. След първия неуспешен опит през 2003/4 

год (за създаване на НГК) и последвалия застой, все още се сънуват социалистическите 

производствени отношения и сега се прави пореден опит! А иначе другите икономически отрасли 

сега се отърсват от последните рецидиви – държавни компании, защо горския сектор трябва сега 

да ги въвежда? 

 
Не можем да приемем, че ДГП и неговите структури ДГС/ДЛС ще осъществяват самостоятелно 

каквато и да е стопанска дейност. Ние приемаме ДГП 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. 
Това важи и за клоновете на ДГП – ДГС и ДЛС. В последните години, особено 2009-2010, 

именно те убиват частните фирми в селските райони! Затова е необходимо закона да въведе 
специална регулация и това е присъщо на Държавата, когато в един сектор има 
подобни взаимоотношения – тя въвежда регулации. 
 

В тази връзка предлагаме промяна на текста на ал.3 на чл.166 и приемането на още една 

нова -  ал.4: 

 
Чл. 166. (1) ........ 
   (3) При осъществяване на предмета си на дейност, държавните предприятия се ръководят 

от принципите за защита и разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в 
стопанската дейност. 

Абсурдно е да се смята, че едно държавно предприятие, което е с редица привилегии 

съгласно този и други раздели на закона, може и ще се ръководи от принципите за защита и 

разширяване на конкуренцията ...това просто е невъзможно! Казват го в доклада си и 

експертите по Twining project -2010 ! 

 
 (3) Държавното предприятие и неговите териториални поделения възлагат изпълнението 

на дейностите по ал.1 и ал.2 на търговци физически и юридически лица по смисъла на Търговския 
закон, които са регистрирани в публичния регистър по чл. 243. Възлагането се извършва при 
условия и ред разписани в наредбата по чл....  

НОВА (4) Държавното горскостопанско предприятие и неговите териториални поделения 
могат сами да осъществяват дейностите по ал.1 в случаи на природни бедствия и каламитети, 
както и когато на две последователни, законосъобразно проведени процедури за възлагане не са се 
явили кандидати – търговци регистрирани в публичния регистър по чл.243.  
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ВАРИАНТ за допълнителна ал.5, по аналогия с чл.9,ал.12 на ЗЛОД:   
(5) Държавното предприятие и неговите териториални поделения , могат да сключват с 

юридически лица, които са регистрирани в публичния регистър по чл. 243 и отговарят на 
изисквания съгласно Наредба на МС/Министъра на земеделието и храните/ договори за 
съвместно извършване на посочените в ал. 2, т. 1 - 6 дейности след провеждане на конкурс. 
Договорите се сключват за срок до 10 години. 
 

Това предложение е по аналогия със ЗЛОД (чл.9 и чл.36) – щом там се допуска (чл.9, ал.12 и 

чл.36), значи може и за ГС дейности... Клаузите по чл.9, ал.13-36 на ЗЛОД или се пишат тука 

(ако е необходимо) или се разработват в наредбата за възлагане.... 

 

2. Защитаваме тезата, че държавното имущество трябва да се управлява от високо 

компетентни специалисти - мениджъри, а не от послушни директори и политически 

подлизурковци (за съжаление и сега е факт). В тази връзка предлагаме директорите да се 
избират за целия срок на действие на ЛУП, на основата на собствен БИЗНЕС ПЛАН и 
програма с приоритети и екип за нейното изпълнение (минимум ½ , а може и по-малко? 
от членовете на екипа да са от действащите в ДГС/ДЛС специалисти), в т.ч. и приходите 
като дивидент за Държавата и за ДГП. За такива да може да кандидатстват лесовъди и 
икономисти (?!), независимо от тяхната настояща месторабота -  в държавната ГС система или 

в частните структури. Основното е тяхната компетентност и ангажимент за постигане на 

високи икономически, лесовъдски и местни-социални (комплексни) резултати. Знаем всички, 

че сега от гората се взима една нищожна част от устойчивия размер / от възможното 
ползуване/. И това важи и за дърводобива и за другите ресурси, като има такива, които 
биха довели до много повече приходи отколкото дървесината.... Сегашните механизми на 

управление не стимулират по никакъв начин едно такова оптимизиране на управлението. 

Затова предлагаме възможността то да може да се възлага на кадърни лица, които 
докажат с бизнес план, че за срока на проекта ще ползуват максумума от 
възможните блага, което ще доведе до максимум ползи и за собственика, и за 
развитието на региона (без да се увреждат екологичните параметри). 
 

Чл. 174. (1) ............ 
(2) Териториалните поделения на държавните предприятия се ръководят и представляват от 

директор, назначен от генералния директор на държавното предприятие.  избран с конкурс на 
базата на бизнес план и програма за развитие за срока на действие на горскостопанския план (за 
цял ревизионен период), осигуряващи най-добри икономически, социални и екологически 
параметри за устойчивото развитие на съответното поделение, в т.ч. оптимален дивидент и печалба 
за Държавата и за държавното предприятие при спазване изискванията на националното 
законодателство. 

(3) За директор на териториално поделение се назначава може да кандидатства лице с висше 
лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен “магистър”, вписано в публичния 
регистър по чл.237, с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от пет години, 
придобит след завършване на висшето образование. 
 (4) Кандидатът за директор по ал.3, представя и предложение за екип от специалисти, в 
който минимум една трета да са измежду досегашния специализиран лесовъдски състав на 
поделението.  
  (5) Конкурсът за избор на директор се обявява от генералния директор на държавното 
предприятие в годината на утвърждаване на горскостопанския план за съответното поделение 
(държавно горско или  ловно стопанство). 
 (6) Бизнес планът и програмата по ал.2 за държавните горски и  ловни стопанства, чийто 
ревизионен  период не е изтекъл при влизане на този закон в сила, са за срок до изтичането му, а 
конкурсът за директор за същите се обявява до края на годината на влизане на закона в сила.   
 

3. Недопустимо е също ДГП да се явява като конкурент на частните фирми в процедурите по 

ЗОП, в процедури за чужди програми и проекти, извън изришно разрешените по ПРСР. Затова 

се предлага ал.3 на чл.175 да отпадне: 
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Чл. 175. ................. 

(3) Териториалните поделения на държавното предприятие могат да бъдат равнопоставени 
участници в процедури по Закона за обществените поръчки, както и в международни, национални 
и регионални търгове и програми. 
 
 

VI. По регламентации за горския инспекторат и изобщо на контролните 
функции , вкл. за лесовъдския контрол 

1. Разбираме пълномощията и задълженията на служителите ангажирани с контролни 

функции. Приема се че КОНТРОЛЪТ е САМО ПО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА, а не лесовъдски 
по изпълнение на наредби касаещи стопанисването – такъв контрол няма кой да прави. 
Той си остава единствено на съвестта на лесовъдите – на частна практика и на служба в 

ДГС/ДЛС. Последните би трябвало да упражняват контрол върху контракторите, сиреч върху 

дърводобивните фирми дали спазват лесовъдските принципи при изпълнение на контракта за 

сеч или залесяване, т.е. те на практика извършват лесовъдския контрол на територията 
на стопанството – така ли е? Поне така трябва да бъде, защото така е в цяла Европа!  

Същевременно е казано че непосредствения контрол върху дейностите в горите се 
извършва от горски  инспектори – служители на ИАГ, т.е. това контрол по спазване на 
закона ли е (нарушения на преките разпоредби) или на изпълнението на подзаконовите 

актове – наредбите базирани на закона? (например за сечите – с много лесовъдски критерии 

и пр...) 

ИМА СЪЩЕСТВЕНО НЕДОРАЗУМЕНИЕ и РЕЗУЛТАТЪТ е, че се залага КОНФЛИКТ, В ЖЕЛАНИЕТО 

ДА СЕ ПОСТИГНЕ НА ВСЯКА ЦЕНА НЯКАКВО „ИМАГИНЕРНО” РАЗДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИИТЕ. А 

такова „де факто” ще има, ако се приеме предложеното по-горе разделяне – ДГС/ДЛС 

фактически не извършват дейности, защото ги възлагат, а извършват непосредствения 

контрол върху контракторите.  

Тогава горските инспектори ще бъдат наистина това, което по закон им се вменява. Те ще 
са тези, които ще контролират, как избраните с конкурс директори изпълняват 
контракта за управление по ЛУП, дали и какви отклонения има! А също и ще 
санкционират тях и техните подчинени, както и други ЧПЛ и фирми. 

Освен това те ще имат всички пълномощия на служителите на ИАГ (по чл.199) в т.ч.ще 

трябва  да познават в детайли освен ЗГ още ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, ЗЛР, ЗБР, ЗОСИ и 
подзаконовите актове към тях!  

В тази връзка смятаме, че възможността инспектори да бъдат и специалисти със средно 
образование е неуместна! Тези специалисти трябва да са най-респектиращите служители в 
системата на горите,, както е в много други страни, трябва да получават поне трикратно по-

високо възнаграждение и т.н... 

 
Във връзка с гореказаното смятаме, че ТРЯБВА ДА СЕ  ПРЕРАБОТЯТ ФУНКЦИИТЕ ВМЕНЕНИ 
НА ГОРСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ /инспектората. Защото:  
Понастоящем те дублирайки функциите на служителите в ИАГ (по чл.199), нямат нужната 
конкретика – НАЙ-ВАЖНИЯ КОНТРОЛ НЕ Е РАЗПИСАН- този върху директорите/управителите 
на ДГС/ДЛС. Т.е. понастоящем контролът е насочен само навън и няма гаранции, че ще се 
контролира зорко, как ДГП и поделенията им управляват държавното имущество! (нали уж се  
разбираше, че на ДГС е функцията  да подсигурят лесовъдски правилното стопанисване в ДГФ!). 
Тогава значи много СЕ ПРИНИЗЯВА ролята на ГИнспекторат. По наши разбирания, а такъв е и 
опитът в една Полша например, основна функция на ИНСПЕКТОРИТЕ е да контролират как и 
доколко УПРАВИТЕЛИТЕ на поделения – ДГС/ДЛС изпълняват ЛУП, какви и колко нарушения 
са установени, има ли наложени санкции и съответстват ли те на закона/ите и т.н. /Нещо по 
аналогия на ОДИТОРИТЕ по горска сертификация, по ИСО...., но и с други специални функции./ 
Такива функции, дори и да са търсени, на практика липсват в сегашния текст на проекта 
(08.03.2010). 
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Ние сме готови да съдействаме с предложение, и те ще бъдат в посоката, която по-горе изискваме! 
 
 
 
Тук предлагаме само частична промяна, а именно относно образованието на г.и.: 

 
 
Чл. 200. (1) ...... 
(2) За горски инспектор може да бъде назначено лице, което:  
1. има придобито: 
а) висше  лесовъдско образование и 10 годишен непрекъснат стаж в горската система 
б) средно лесовъдско образование и трудов стаж по специалността не по-малко от три години;  
...................................... 
 
Чл. 201. (1) Горските инспектори с висше лесовъдско образование имат правомощията по 

чл. 199. 
(2)  Горските инспектори със средно лесовъдско образование имат правомощията по чл. 199, с 

изключение на това по т. 11. 
(2) Възнаграждението на горските инспектори е ТРИКРАТНО на средното възнаграждение 

на служителите в Изпълнителната агенция по горите. 

 
 

VII. БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР 
 
1. Въвеждането на регламент за браншовите организации е едно от големите достойнства на 

проекта. Над него работиха освен специалистите от ИАГ и браншовите организации, още и 

юриста на МЗХ, подготвил спец.законопроект за браншовите организации в земеделието. 

 На Обсъждането на 24.03.2010 в ИЕЦ, се изказаха и противоположни становища - 
против съществуването на такъв раздел в закона. Основен защитник на тезата е 
организацията на недържавните собственици на гори „Горовладелец” (аргументи липсваха, 

или по-скоро бяха несъстоятелни). Ние изобщо не приемаме такава теза, защото: 
Браншовите организации като представители на бизнеса притежават сериозен 

потенциал за осъществяване на значима роля в развитието на различните сектори на 

икономиката. Все още липсва единен законодателен модел, позволяващ да бъдат  използвани 

възможностите на тези организации. Съществуват обаче положителните примери за 

делегиране на контролни и регулативни функции на браншови организации в отделни закони, 

каквито са  например Закона за виното и Закона за храните (сега е подготвен и предстои 

приемането и на специален закон за всички бранш.орг-ции в земеделския сектор). 

Предлаганата нова глава, макар и да не отива в такава конкретика,  има за цел да уреди 

специфичния характер  на браншовите организации в горския сектор като изразители на 

законните интереси на своите членове и като партньор на държавата при осъществяване на 

икономическата политика в областта на горското стопанство. 

Разделът в проекта на ЗГ дефинира браншовите организации в горския сектор, както и 

редът за обединяването им в Национални браншови организации в 2-та основни бранша. 
Ролята и значението на НБО е основно да се осигурява широка представителност на бизнеса 

при осъществяване на дейностите в горите и в преработвателната индустрия, което е 

гаранция за  прозрачност и контрол на тази дейност. Формулирана е ролята им за развитието 

на сектора чрез възможността да участват при разработването на стратегии и подготовката на 

нормативни актове. Посочени са формите и механизмите за осъществяване на сътрудничество 

с държавната и общинска администрация (вкл. с предложените от нас допълнения!). освен 

това се предвижда и възможността, Министърът да делегира специфични функции на НБО. 

(нещо, което в цитираните по-горе закони е направено по един по-ясен и категоричен начин!) 

Приемането на главата ще съдейства за повишаване на ангажираността и  
ефективността на браншовите организации при установяването на правила за 
пазарно поведение и ще утвърди саморегулацията на фирмите в горския сектор в 
съответствие с Европейската практика и хармонизираното българско 
законодателство. 
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2. За усъвършенстване на цялостния регламент имаме следните предложения: 

 

2.1. Несъстоятелно е въвеждането на такава рестрикция/изискване, каквито има в чл.218, 

ал.1 и 2 спрямо членовете на браншовите организации и в двата бранша. Според нас, и 

според юристи с които се консултирахме, противозаконно е да се налагат ограничения, които 

са извън полезрението на специалния закон - ЗЮЛНЦ. Не могат да се отнемат права за 
сдружаване. Презумпцията това да бъдат организации, чиито членове са ангажирани пряко 
с дейностите в бранша в който са тези организации, е защитена с предходния чл.217 ал.1 и 2. 

Защо трябва изришно да се повтаря и с това да влиза в колизия с други закони? 

Изискването членовете да са задължително регистрирани може да бъде защитена с не 
така агресивно рестриктивен текст, като напр: 

 

Чл. 218. (1) Не могат да бъдат членове на браншова организация в бранш „Горско стопанство” 
лица, които не са регистрирани в публичните регистри по чл. 237 или чл. 243. Членовете на браншовата 
организация в бранш „Горско стопанство” трябва да удостоверяват периодически своята 
месторабота и/или обекти, които трябва да бъдат в сферата на дейностите по чл. 237 или чл. 243., 
като условие за членство в нея. 

(2) Не могат да бъдат членове на браншова организация в бранш „Дървопреработване и мебелна 
промишленост” юридически лица, които не са вписани в регистрите на производствените марки. 
Юридическите лица членове на браншовата организация в бранш „Дървопреработване и мебелна 
промишленост” трябва да удостоверяват периодически, че са вписани в регистрите на 
производствените марки. 

(3) ............... 
 

2.2. За разлика от други подобни регламенти (за други икономически сектори), много бегло 

или изобщо не се регламентират взаимоотношенията между НБО и местните органи на 

властта. А освен на национално ниво, тези национални организации, чрез своите члленове – 

браншови организации ще имат сериозно влияние и на регионално  и на местно ниво 
ще могат реално да влияят за развитието на селските райони. Затова е целесъобразно 
да се запишат текстове – тук предложени нови ал.2 и 4 към чл.223, като сегашния текст стане 

текст на ал.1:  

 

Чл. 223. (1) Националните браншови организации в горския сектор предоставят на министъра на 
земеделието и храните и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите информация, 
свързана с производствената дейност на съответния бранш.  

НОВА: (2) Националните браншови организации в горския сектор подпомагат работата на 
други държавни органи и органите на местно самоуправление при реализиране на политики и 
практики свързани с развитието на горския сектор и на селските райони; 
 НОВА: (3) Държавните органи и ведомства, както и органите на местно самоуправление и 
местната администрация, оказват съдействие и предоставят информация на Националните 
браншови организации за осъществяването на функциите им, предвидени по този Закон. 

 
2.3. Много / Излишно рестриктивен е и текста на ал.3 на чл.224. 

Освен това сменяме Решението на МС със Заповед на Министъра за постигане на по-
голяма оперативност, още повече и защото наредбата по която се извършва регистра-
цията не е  на МС, а на Министъра. 

 
Чл. 224. (1) По предложение на националните браншови организации по чл. 219, държавата и 

общините, със решение Заповед на Министъра на земеделието и храните Министерски съвет, 
съответно с решение на общинския съвет, могат да им възлагат изпълнението на свои функции, 
включително регистрацията за частна лесовъдска практика по чл. 235 и воденето на публичните 
регистри по чл.237 и за дейности в горите по чл. 243.  

(2) Правата, задълженията и всички други условия, касаещи възлагането на функции по ал. 1 
подробно се описват в заповедта на Министъра на земеделието и храните  Министерския съвет, 
съответно в решението на общинския съвет.  

(3) Държавата и общините, упражняват контрол върху съответните национални браншови 
организации, като при нарушение могат да отнемат предоставените им по ал.1 функции без право те да 
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им бъдат възлагани отново, и да ги възстановяват отново след отстраняване на установените 
слабости.  

 
 Не може такава угроза да тегне над НБО, и евентуалните слабости/пропуски да не са 

отстраними?!  

 

 

VIII. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ РЕЖИМИ   
 

1. Новоустановените в чл.235 лесовъдски практики не се възприемат от практикуващите 

лесовъди (това вече широко се изкоментира(!). Вярно е, че те са синтезиран израз на 

съдържащи се в наименованията дейности и това е добре, но също е вярно, че се въвеждат и 

нови компетенции и отговорности, които са несъвместими с досегашната лесовъдска 

практика.  Възприема се, че за повечето основни практики освен със самата дейност, 
лесовъда трябва и да може и да ги планира. Това някои го могат, защото им е 
„професия”, но повечето не могат и не трябва да поемат такава отговорност! Защо 
трябва такава да им се делегира априори?! Досега и все още, дейностите се планират с 
лесоустройствените проекти от трета независима организация, а не от самия изпълнител на 

дейността. Това е принцип, който във всички развити европейски страни се спазва! Той е в 

основата на сертификационния процес и последващите одити. Недопустимо е да се залага със 

Закона такъв конфликта на интереси, което очевидно ще бъде резултат от такава промяна. 

Никой не го е искал и не се налага, освен ако не се цели съвсем умишлено, горското 

планиране съвсем да се обезсили и неглижира, каквито опасения изказват всички 

специалисти участници в обсъжданията! (виж коментарите ни по-горе по т.II.) 

Освен това с условията по видове дейности в чл.238 като изискване за тази най-висока 

компетенция (да се планират тези дейности), от сегашните 5 години след завършване на 

висше образование сега няма изискване за години стаж и  се слиза до изискването за средно 

образование!? От 5 на 2 години се слиза само за дейността по т.3 и 6. 

 Премахва се частната практика за дейност като „Управление на горска територия...”, 

„Експертизи...” и др.п. Смятаме за изключително отговорно да има такава практика, 
особено за високите отговорности и права на частните управители (на частни 
/общински, но също и за държавните имоти)! 
 

Във връзка с изтъкнатото предлагаме следните промени в текста на чл.235: 

Чл. 235. (1) Лесовъдска практика е: 
1. планиране и организация и дейности по създаване на нови гори; 
2. маркиране на насаждения, предвидени за сеч; 
3. изработване на: 
а) задания за горскостопански планове и програми, и за инвентаризация; 
б) горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; 
в) задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и за биологична рекултивация 

на нарушени терени; 
4. планиране и организация и добив на дървесина; 
5. планиране и организация и добива на недървесни горски продукти; 
6. изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях. 

НОВА 7. управление на горски територии, експертизи и консултации по лесовъдски дейности. 
(2) Лесовъдската практика по ал. 1 включва и издаването на съпровождащите съответните 

дейности документи. 
 

Защо е нужно да има такава практика (#7 – за управление на ГТ)?! Махането й от досегашния 

списък с практики, се обосновава с това, че ако лицето е компетентен по останалите 6 

практики, то не може да не е компетентен и да Управлява една ГСЕ. Това е само едната 

страна на медала обаче! Има специалисти, които може да не са маркирали, да не са 

специалисти по планиране и инвентаризация, по създаване на нови гори – конкретно, но 

може да имат други качества за лесовъдски правилното стопанисване... да имат стаж по 2-ра 

икономическа специалност и да искат само такъв лиценз- за управление и консултации... 
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2. Отново трябва да се каже категорично, че не трябва да се допуска служителите в 

структурите на ИАГ или негова структура, да работят по трудовоправни отношения, и освен 

това на базата на облигационни отношения (къде със, къде без) да изпълняват частна 

практика за субекти, които иначе трябва да контролират. Това е пълен абсурд! Не може 
инспектори и др.специалисти натоварени с контролни функции, да изпадат  в частна 
(финансова) зависимост от някакъв частен/общински или друг възложител, дори и в 
друг район (където обикновено е негов услужлив колега!).  

Предлагаме заличаване на ал.3 на чл. 236 и промяна в ал.2: 
Чл. 236. (1) .................. 
(2) Лицата по ал. 1, които са служители в Министерство на земеделието и храните, и в 

Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, не могат да упражняват лесовъдска практика. 
(3) Лицата по ал. 1, които са служители в структурите на Изпълнителната агенция по 

горите, не могат да упражняват лесовъдска практика в горските територии в териториалния 
обхват на дейност на съответната структура, в която изпълняват служебните си задължения. 

 

3. Да се прецизират изискванията за стажа и степента на образованието, съобразно   
въвеждане на предлаганата от нас промяна в чл.235 !, респ. промени в чл.238, ал.1, т.2 
(евентуално заличаване), чл. 238, ал.2, ал.4... предлагаме също въвеждане /възстановяване 

на изискването за стаж и за други дейности – маркирането на насажденията за сеч е 
високоотговорна дейност и не може веднага след гимназия – да отидеш в гората и да правиш 

тази най-отговорна дейност, а и да я планираш даже, както е записано??? 

 За новопредлаганата частна практика по т.7, съответно изискванията да бъдат, 
напр.: 
Чл. 238 НОВА:  

(5) За дейностите по чл. 235, ал. 1,  т. 7, в публичния регистър може да бъде вписано 
физическо лице, което: 

1. притежава диплома за висше лесовъдско образование по специалността "Горско 
стопанство" и/или „Стопанско управление” с квалификационна степен " бакалавър", " магистър", 
образователна и научна степен " доктор" или " доктор на науките"; и иикономическо от ВИАС  

2. има пет години стаж по специалността, придобит след висшето образование;    
3. не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление, извършено при осъществяване 

на някоя от дейностите по чл. 235, ал. 1. 
4.  не е извършило нарушение на нормативен или общ административен акт при 

упражняване на дейностите по чл. 235, ал. 1 в рамките на 12 месеца преди датата на подаване на 
заявлението за регистрация, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 

Съответна промяна в чл.239 ал.1, т.2 да се допълни като изискване – някакво 

удостоверение за ........... напр. за придобит сертификат по ISO, CoC, за приет етичен кодекс 

на някоя от браншовите организации и т.н. 

 

Чл. 239. (1) Към заявлението за вписване в публичния регистър по чл. 237, физическите лица 
прилагат: 

1. копие от диплома, съгласно изискванията по чл. 238; 
2. документ за стаж по специалността – в случаите по чл. 235, ал. 1, т. 3, и 6 и 7; 
3. свидетелство за съдимост;  
4. декларация, че  няма извършено нарушение на нормативен или общ административен акт при 

упражняване на дейността, за която се регистрира в рамките на 12 месеца преди датата на подаване на 
заявлението за регистрация, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

5. удостоверения и/или сертификати за покрити норми или изисквания за добри 
производствени практики, системи за управление на качеството, етични кодекси и др.п. издадени 
от български или международни органи/организации, както и от браншови организации в които 
членува. 

6.5. документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 
(2) ................... 
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Като се възприеме нашето предложение да отпадне ал.3 на чл.236 (т.е. под 

никаква форма служителите в структурите на ИАГ да не могат да се регистрират и да 

упражняват ЧЛП, то става безпредметен и т.7 на чл.241, затова същия да се заличи! 
 
Чл. 241. (1) Физическо лице, вписано в регистъра за упражняване на лесовъдска практика, се 

отписва в следните случаи: 
1. ................... 

4. когато с влязла в сила присъда лицето е осъдено за престъпление, извършено при 
извършване на дейността, за която е регистрирано;   когато на лицето по съдебен или 
административен ред му е било забранено да осъществява дейност по предмета на удостоверението, 
докато забраната продължава. 

5................ 
6. ........................ 
7. при извършване на лесовъдска практика от вписан в регистъра служител в 

Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, в нарушение на чл. 236, ал. 3; 
8. ......................... 

 (2) в случаите по т. 4, 5 и 6, когато провинението е за първи път отписването от регистъра е за 
срок от една година. При повторно нарушение по предмета на удостоверението, отписването е за 
срок от 3 години, а за трето нарушение – завинаги. 

(3) Изпълнителната агенция по горите може да се самосезира за отписване от регистрите, на 
основание публично достъпна информация, вкл. и в случаите по чл.249. В тези случаи тя уведомява 
засегнатото лице и изисква съответстветни документи. 

 

4. В чл.243 се указват дейностите които са предмет на регистрация за търговци – 
физически лица или дружества (съгласно ТЗ, а не на каквито и да е! Да тук се 
елиминират държавните предприятия – за тях регистрация не се изисква и те не трябва да 

извършват физически стопанските дейности, освен в указаните със закона случаи!).  

Изпусната е дейността ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (ако /след като/ инвентаризацията се описва 
като отделна дейност от горското планиране, то тук трябва да се изпише специално и тя! 

Затова: 

 
Чл. 243. (1) Дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, 

инвентаризация и изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии, 
както и издаването на съпровождащите ги документи, се извършват от търговци, които са физически 
лица или дружества по смисъла на Търговския закон търговци, вписани в публичен регистър в 
Изпълнителната агенция по горите и притежаващи удостоверение за регистрация. 

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

Многократно е говорено за фирмите, че са много либерални условията за 

регистрация и това рефлектира в допускането на прекалено много нарушения в горите, които 

са национално богатство и изискват компетентно и професионално отношение. В тази връзка 

имаше ясно изказано намерение условията за фирмите да бъдат по-взискателни, т.напр.- да 

има лесовъд на цял работен ден, а не по съвместителство, да имат компетентно ръководство, 

да имат съответна техническа обезпеченост и т.н. изисквания които например са вече ясни 

като европейски изисквания за издаване на европейски признат сертификат за горските 

фирми.(EFECT и CeFCo, които са на път да прерастнат в система за сертификация на 

контракторите – ConCERT). В тази връзка, като форма на хармонизация с изискванията 

валидни вече за фирмите в страните от ЕС, трябва да се представят подобни минимални 

условия и за нашите фирми. Затова предлагаме следните изменения/допълнения към чл.244: 

 
Чл. 244. (1) В публичния регистър по чл. 243 може да бъде вписан търговец, който е 

физическо лице или дружество: 
1. което има сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на 

лесовъдска практика за дейността, която търговецът ще извършва....на пълно работно време... 
2.  който не е в процедура по ликвидация; 
3. който не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 
4. който не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; 
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5. който няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган или задължения към осигурителни фондове 

6. чийто предмет на дейност съдържа дейности по чл.243 за които се иска удостоверение; 
7. който притежава административен, технически и кадрови капацитет за осъществяване 

на дейностите за които се иска удостоверение; 
 

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

 

 
Чл. 245. (1) .......  
.................... 

9. удостоверение и/или сертификат за покрити норми или изисквания за добри 
производствени практики, системи за управление на качеството, етични кодекси и др.п. издадени 
от български или международни органи/организации, както и от браншови организации в които 
членува. 

  10. 9. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.  
................................ 
 

 
Чл. 247. (1) Търговец, вписан в регистъра по чл. 243 се отписва: 
1. ....  
...... 

   5. когато в рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване с влезли в 
сила пет!??  един или повече акта на компетентен орган, са установени нарушения на нормативен или 
общ административен акт, извършени при упражняване на дейността, за която е регистрирано; 

6. когато на лицето по съдебен или административен ред му е било забранено да 
осъществява дейност по предмета на удостоверението, докато забраната продължава. 

(2) в случаите по т.5 и 6, когато провинението е за първи път отписването от регистъра е за 
срок от една година. При повторно нарушение по предмета на удостоверението, отписването е за 
срок от 3 години, а за трето нарушение – завинаги. 

(3) Изпълнителната агенция по горите/ може да се самосезира за отписване от регистрите, на 
основание публично достъпна информация, за което уведомява засегнатото юридическо лице и 
изисква съответстващи документи от него. 

(4.) Физическите лица собственици и/или управители на юридическото лица, които се 
отписват по реда на ал.2, попада под същите ограничения  и не може да кандидатстват с друга 
фирма и/или под друго име за вписване в публичните регистри по този раздел. 

 
Чл. 249. Търговците, вписани в регистъра по чл. 243 са длъжни да уведомяват Изпълнителната 

агенция по горите за всички промени във вписаните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
Неспазването на това задължение е основание за отписване от регистъра, на основание чл.247, ал.1, 
т.4. 

 

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА САНКЦИИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ 

 

1. Според нас санкциите трябва да са в размер, който да респектира, а не да стимулира 
нарушенията в горите. Трябва да се изхожда от презумпцията, че горите са национално 
богатство, и който дръзне да се обалгодетелства от/чрез тях или да нарушава въведените 
регулации трябва да понесе една силно рестриктивна санкция, която да респектира 
други потенциални извършители! С предлаганите в проектозакона размери на санкциите, 
се вижда, че по-скоро нарушенията остават ненаказани (какво са 50 – 100, че и 500 лева 

днес – смешни пари дори и за братята роми! Затова предлагаме увеличение за ВСИЧКИ 

изброени казуси, примерно:  

В чл.258 (1) от 50-300 на 300-1000; в (3) от 100-500 на 1000-3000 

В чл.259 (1) от 300-5000 на 1000- 5000; в (2) от 1000-5000 на 5000-10000 
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В чл.260 от 100-300 на 1000-3000;   

В чл.262 от 300-1000 на 1000-3000;   

В чл.263 (1) от 50-500 на 500-1000; в (2) от 200-1000 на 500-3000 

В чл.264 (1) от 200-2000 на 2000-10000; в (2) от 500-5000 на 1000-10000 

В чл.265 от 200-2000 на 1000-5000;   

В чл.266 (1) от 100-1000 на 200-2000; в (2) от 200-2000 на 500-5000 

В чл.268 (1) от 50-3000 на 500-10000; в (2) от 100-5000 на 5000-15000; в (3)  

   от 50-3000 на 500-5000 

В чл.269 (1) от 50-500 на 500-1000; в (2) от 200-1000 на 1000-3000 

В чл.270 (1) от 1000-10000 на 3000-15000; в (2) от 1000-10000 на 5000-15000 

В чл.272 от 50-500 на 500-3000 / от 100-1000 на 1000-5000 

В чл.273 от 500-5000 на 1000-5000 / от 1000-10000 на 3000-15000 

 

Тези размери могат да се прецизират, но задължително е тяхното ЧУВСТВИТЕЛНО 

УВЕЛИЧЕНИЕ спрямо първоначалното предложение. Много от тях са в ущърб на ЧПЛ 
и/или на фирмите, но ги предлагаме с ясното съзнание, че е достигнат един предел 
от който негативите са за всички – и за самите предприемачи най-вече. Те трябва или 
да заработят по европейски критерии или до първата/втората санкция и сами да отпаднат... 

Същото е валидно и за служителите, които с действия или бездействия подклаждат 
тези нарушения с цел лично облагодетелстване (т.нар. корупционни практики....) 

 

Не сме сигурни – предвидени ли са санкции за служителите в ИАГ и РИГ – горските 
инспектори в РИГ трябва да са сериозен фактор за подобряване на стопанисването, да имат 

стимули за добра работа, но и (много) НАЙ-сериозни санкции при субективни нарушения. 
Защото цялата система, а и общество разчитат на тях, сиреч, ако сгазят лука – трябва след 

първото предупреждение – директно да се уволняват дисциплинарно + голяма санкция... 

2500/за първо нарушение и 5000 за второ + дисциплинарно уволнение!!!!  

 

2. Трябва да се прецизира текста на чл.278 .. вероятно и във връзка с Регламент на ЕП и 
СЕ за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал 

и изделия от дървен материал ...който все още не е факт!. Но е свързано с FLEGT – за  
прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията, но не е 

свързано само с МИТНИЦИТЕ ! (трябва да се каже това само износ и внос ли касае, или и 

търговията изобщо с дървен м-л, и у нас, защото сме страна членка на ЕС????) Съгласно 

схемата на разрешителни FLEGT, за Съюза се изнасят само дървен материал, който е добит в 

съответствие с приложимото национално законодателство, и изделия от такъв дървен 

материал. За тази цел дървеният материал, вложен в изделия от дървен материал, които са 

изброени в приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 

2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в 

Европейската общност, с произход от страните партньори, изброени в приложение І 

към Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, следва да се считат за законно добити, 

при условие че са в съответствие с посочения регламент и разпоредбите за неговото 

прилагане. Т.е. тези приложения, както и тези по CITES може да са ПрехЗакл или в 

Допълнителните разпоредби – изброяване .... или в някаква наредба ....?! 

Може би трябва да се сложи един такъв текст: 

 

Чл. 278  НОВИ(..) Дървен материал, вложен в изделията от дървен материал, които са изброени в 
приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 2173/2005, които са с произход от страни 
партньори, изброени в приложение І към Регламент (ЕО) № 2173/2005 /FLEGT/, и които са в 
съответствие с посочения регламент и разпоредбите за неговото прилагане, се считат за 
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законно добити за целите на настоящия закон.  
Т.е. всичкия дървен материал, за който по цялата производствена верига (от добива му в гората, през 
преработката му в цех, до произведството на някакъв краен продукт в този цех или другаде) няма 
установено нарушение на приложимите в БГ закони /и подзакони също/, и когато всичко това е 
документирано, се счита за законен у нас и в ЕС. Може би трябва да кажем нещо, че се санкционира 
онази част от веригата ... съгласно чл....напр.272 и 273 или по-конкретни .... 

(...) Дървен материал от видовете, които са изброени в приложения А, Б или В към 
Регламент (ЕО) № 338/97/CITES/ който е в съответствие с посочения регламент и с разпоредбите за 
неговото прилагане, се счита за законно добит за целите на настоящия закон. 

 (...) санкции ...... 

Това са просто стандартни текстове, които ги слагаме за да сме се хармонизирали със...ЕС – може да 

отиде този текст и в предходния раздел?! Вероятно трябва да има клауза за евентуалните санкции 
при нарушение по тези алинеи! Защо точно митниците трябва да ги санкционират, след като веднъж 
това се констатира в гората, а чак после ако се изнася този материал/продуктите от него.... 

Оставаме на разположение за разяснения по така направените предложения.  

Запазваме си правото да реагираме по целесъобразност, в зависимост от съдържанието на 

окончателния вариант на проектозакона, по който да представим отново тези и/или други наши 

предложения.    

 

С почит, 
Инж. Антоний Стефанов 
Председател на УС на БУЛПРОФОР 


