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Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закон за възстановяване на

собствеността върху горите и земите от горския фонд/ Обн., ДВ,
бр. 110 от 25 ноември 1997г. , изм., бр. 33 от 24 март 1998г., бр. 59
от 26 май 1998г., бр. 133 от 11 ноември 1998г., бр. 49 от 28 май
1999г., /*/ , бр. 26 от 20 март 2001г.. бр. 36 от 12 април 2001г.

§1. В чл. 2, ал.1, се правят следните изменения и допълнения:
1. след думите "включени в държавния горски фонд съгласно"  се  добавя
Закона  за  уреждане  на собствеността на недвижимите имоти в Южна
Добруджа /ДВ., бр.157, от 20 юли 1942г./.

София,11. 10. 2001г.                    Вносител: /Х. Чауш н. п. от ПГ на ДПС/
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МОТИВИ

С приемане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд, /Обн., ДВ, бр. 110 от 25 ноември 1997г. , изм., бр. 33 от 24 март 1998г., бр.
59 от 26 май 1998г., бр. 133 от 11 ноември 1998г., бр. 49 от 28 май 1999г., /*/ , бр. 26 от
20 март 2001г., бр. 36 от 12 април 2001г. / се даде възможност собствениците
на гори - физически и юридически лица, да възстановяват правото си на собственост,
съществувало към момента на отнемане на горите, по силата на закони, укази и актове
на Министерския съвет, Държавния съвет, Президиума на народното събрание.
В чл. 2 от Закона са изброени актовете въз основа на които са били одържавени горите и
са включени в държавния горски фонд. Считаме, че изброяването на тези нормативни
актове не е изчерпателно.
Конкретно към момента на приемане на Закона за възстановяване собствеността върху
горите и земите от горския фонд, от страна на законодателя не е отчетена фактическата
обстановка за Североизточна България    и   в чл.2 е пропуснато да се впише и Закона за
уреждане на собствеността на недвижимите имоти в Южна Добруджа / ДВ., бр. 157, от
20 юли 1942г./. С това се макърнява правото на редица общини на територията на
Североизточна България да възстановяват правото си на собственост върху общински
гори, които са имали такъв статут, преди завладяването на Южна Добруджа от
румънската държава – 1919 г.

Каква   е   хронологията    на    законодателството, което обстоятелството, дава
основание да се направи искане за допълване на реституционния Закон за горите.

1. Със Закона за горите от 1890 г. - Държавен вестник бр. 26/01.02.1890г. са
определени категориите гори, които съществуват в България - частни,
общински и държавни - чл. 1. Дадено е легално определение и на понятието
"общинска гора", а именно - това са ония гори, които са били припознати за
такива от древно време, абантико, и които не могат да бъдат продавани за
общински дългове.

В чл. 2 на същия закон, е вменено като задължение на общината, да поддържа,
да създаде определено количество гори, съобразно своето население и е дадена
нормата за размер на гора, необходим на човек от населението. Това
задължение на общината, само потвърждава факта, че тези
гори, които са били в наличност към момента на приемане
на този Закон, както и в последствие създадени по силата на
този Закон са ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

2. Тази идея на законодателя за категоризиране на горите, по признак вида на
собственика, се запазва и със Закона за горите от 1897 г., а именно - частни,
общински и държавни.

За    приложението на този Закон е приет Правилник за приспособление на Закона за
горите - издаден на основание чл.З в параграф 9 в две годишен срок от приемане на
Закона за горите , местните лесничеи да установят точните граници на държавните,
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общинските и частните гори. Това е било сторено, като за всички общински гори и
частни лица, са съставени собствените протоколи от местните лесничеи, в изпълнение на
законовите разпореждания.

3. Със Закона за горите от 1904 г. обн. В ДВ бр.б8 от 01.04. 1904г. отново има
легално определение на понятието "общинска гора", като се запазва
дефиницията дадена от предходните закони. Това не се променя и със Закона
за горите от 1925г. - ДВ. Бр.124 от 01. 09. 1925 г.

4. На 07.09.1940 г. е подписан Крайовския договор, по силата на които и двете
държави - България и Румъния поемат определени задължения, а също така и
уреАдат спорните Въпроси относно движимите и недвижимите имоти на
населението, което се преселва от всяка една от страните. Това налага и
законодателно уреждане на правото на собственост за преселниците и е приет
Закона за уреждане собствеността на недвижимите имоти в Южна Добруджа.

Съгласно чл. 9 от този Закон "връщат се на бившите собственици експроприираните и
отнетите по какъвто и да било причина от Румънската държава недвижими имоти". В чл.
10 от същия закон е постановено, кои недвижими имоти не подлежат на връщане.
Общинските гори не попадат в тази категория. Те са били взети от румънската държава
и при подписване на Крайовската спогодба е следвало да бъдат възстановени на
предишните собственици - общини, физически и юридически лица, държавата.
Предвидено е, времето през което недвижимите имоти са били във владение на
Румънската държава, правото на собственост да се установява с всякакви
доказателствени средства - чл. 15 от този закон.

Особено внимание следва да се обърне на чл. 53 от Закона за уреждане собствеността на
недвижимите имоти в Южна Добруджа. Според тази норма "отнетите от Румънскта
държава общински гори стават собственост на държавата, а тя отстъпва съответно на
общината 50% от продадената стойност на дървените материали на корен и на другите
горски производи."

Тази норма определя Закона   за уреждане собствеността на недвижимите имоти в Южна
Добруджа като такъв, които следва да се причисли към тези закони и други нормативни
актове, визирани в чл. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите
и земите от горския фонд. По същество с чл. 53 от Закона за уреждане собствеността на
недвижимите имоти в Южна Добруджа се одържавяват общинските гори, въпреки
идеята на Закона да се възстановят на предишните собственици каквито са били
общините. Именно по тези съображения, този Закон следва да намери своето място в чл.
2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд,
и да се възстанови правото на собственост на общините върху общинските гори, които
те са  имали, преди завземане на Южна Добруджа – 1919 г. Всички закони и други
нормативни актове, касаещи уреждане на въпросите свързани с горите, приети в
България за времето от 1919г. до 1940 г. нямат отношение към Южна Добруджа,
включително и за горите в тази територия, защото тогава тези въпроси са се решавали от
Румънската държава.
По изложените съображения, правя предложение за допълване на чл. 2 от Закона за
възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, като се включи
в изброените закони и други нормативни актове и Закона за уреждане собствеността на
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недвижимите имоти в Южна Добруджа, /обн. в ДВ, бр. 157 от 20.07. 1942г/. По този
начин общините ще имат законовата уредба да възстановяват собствеността си върху
одържавените гори, през 1942г. в Южна Добруджа.

Вносител: ХЮСЕИН ЧАУШ - н. п. От ПГ на ДПС


