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З  А  К  О  Н


ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
“ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÃÎÐÑÊÀ ÊÎÌÏÀÍÈß”



Ãëàâà ïúðâà
ÎÁÙÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß

×ë. 1. (1) Çà îñèãóðÿâàíå íà óñòîé÷èâîòî è ìíîãîôóíêöèîíàëíîòî ñòîïàíèñâàíå íà áúëãàðñêàòà ãîðà â èíòåðåñ íà îáùåñòâîòî è çà ñúõðàíÿâàíåòî é êàòî íàöèîíàëíî áîãàòñòâî ñå ñúçäàâà Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ ñúñ ñòàòóò íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ñúãëàñíî ÷ë. 62, àë. 3 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí, íàðè÷àíà ïî-íàòàòúê “êîìïàíèÿòà”.
(2) Êîìïàíèÿòà å þðèäè÷åñêî ëèöå ñúñ ñåäàëèùå Ñîôèÿ.
×ë. 2. (1) Ñ òîçè çàêîí íà êîìïàíèÿòà ñå ïðåäîñòàâÿ ñòîïàíèñâàíåòî íà ãîðèòå è çåìèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä ñ èçêëþ÷åíèå íà ãîðèòå è çåìèòå:
1. â çàùèòåíèòå òåðèòîðèè – ïóáëè÷íà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ñúãëàñíî ÷ë. 8, àë. 1 îò Çàêîíà çà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè;
2. âêëþ÷åíè â òåðèòîðèàëíèÿ îáõâàò íà äúðæàâíèòå äèâå÷îâúäíè ñòàíöèè ïî § 68 îò Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à (ÄÂ, áð. 79 îò 2002 ã.);
3. íåïîñðåäñòâåíî ñâúðçàíè ñ îòáðàíàòà è ñèãóðíîñòòà íà ñòðàíàòà, âúðõó êîèòî å ïðåäîñòàâåíî áåçâúçìåçäíî ïðàâî íà ïîëçâàíå íà þðèäè÷åñêè ëèöà íà áþäæåòíà èçäðúæêà;
4. âúðõó êîèòî å ïðåäîñòàâåíî áåçâúçìåçäíî ïðàâî íà ïîëçâàíå íà äúðæàâíè ó÷èëèùà, íà íàó÷íè èíñòèòóòè è íà þðèäè÷åñêè ëèöà íà áþäæåòíà èçäðúæêà, êîèòî ïðîâåæäàò îáó÷åíèå èëè èçâúðøâàò íàó÷íà äåéíîñò, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèåòî, ñòîïàíèñâàíåòî, óñòðîéñòâîòî è îïàçâàíåòî íà ãîðèòå.
(2) Íà êîìïàíèÿòà çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà é ñå ïðåäîñòàâÿ çà ïîëçâàíå  èìóùåñòâî –  äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò. 

Ãëàâà âòîðà
ÏÐÅÄÌÅÒ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ

×ë. 3. (1) Îñíîâíèÿò ïðåäìåò íà äåéíîñò íà êîìïàíèÿòà å: 
1. âúçïðîèçâîäñòâî íà ãîðèòå è çåìèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä è ñâúðçàíèòå ñ òîâà äåéíîñòè;
2. ïîëçâàíå íà äúðâåñèíàòà è íà íåäúðâåñíè ãîðñêè ïðîäóêòè îò ãîðèòå è çåìèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä è òúðãîâèÿ ñ òÿõ; 
3. îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà ëåñîçàùèòíè, ïðîòèâîïîæàðíè è ïðîòèâîåðîçèîííè ìåðîïðèÿòèÿ â ãîðèòå è çåìèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä;
4. èçðàáîòâàíå íà ëåñîóñòðîéñòâåíè è ëîâîóñòðîéñòâåíè ïðîåêòè, êàêòî è íà ïëàíîâåòå çà óïðàâëåíèå íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè è çàùèòåíèòå çîíè ñúãëàñíî Çàêîíà çà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè è Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå; 
5. èçïúëíåíèå íà ëåñîóñòðîéñòâåíèòå ïðîåêòè â äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä è íà ëîâîóñòðîéñòâåíèòå ïðîåêòè â äèâå÷îâúäíèòå ó÷àñòúöè, êàêòî è íà ïëàíîâåòå çà óïðàâëåíèå íà ïðèðîäíèòå ïàðêîâå è äðóãè çàùèòåíè òåðèòîðèè è çàùèòåíè çîíè; 
6. ñòîïàíèñâàíå è ïîëçâàíå íà äèâå÷à â äèâå÷îâúäíèòå ó÷àñòúöè è â ëîâíîñòîïàíñêèòå ðàéîíè íà äúðæàâíèòå äèâå÷îâúäíè ñòàíöèè;
7. ïðîåêòèðàíå è ñòðîèòåëñòâî â ãîðèòå è çåìèòå íà äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, âêëþ÷èòåëíî íà ãîðñêè ïúòèùà;
8. ïîääúðæàíå ðàçíîîáðàçèåòî íà åêîñèñòåìèòå è îïàçâàíå íà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå â òÿõ.
(2) Êîìïàíèÿòà îñúùåñòâÿâà è äðóãè äåéíîñòè, â ò.÷. êîíñóëòàíòñêè óñëóãè, òóðèñòè÷åñêà è ðåêëàìíà äåéíîñò, âúòðåøíîòúðãîâñêà è âúíøíîòúðãîâñêà äåéíîñò.
(3) Êîìïàíèÿòà ìîæå äà âúçëàãà äåéíîñòèòå ïî àë. 1 è 2 íà òðåòè ëèöà ñ èçêëþ÷åíèå íà ñòîïàíèñâàíåòî íà äèâå÷à â ëîâíîñòîïàíñêèòå ðàéîíè íà äúðæàâíèòå äèâå÷îâúäíè ñòàíöèè.
(4) Êîìïàíèÿòà îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà ñè â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèåòèòå îò óïðàâèòåëíèÿ é ñúâåò ãîäèøíà è ïåòãîäèøíà ïðîãðàìà, ðàçðàáîòåíè íà áàçàòà íà Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà ïîëèòèêà è ñòðàòåãèÿ.
×ë. 4. Êîìïàíèÿòà íå ìîæå äà ó÷àñòâà â òúðãîâñêè äðóæåñòâà è þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë, êàêòî è äà ñúçäàâà òàêèâà.

Ãëàâà òðåòà
ÎÐÃÀÍÈ ÍÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈßÒÀ

×ë. 5. Îðãàíè íà óïðàâëåíèå íà êîìïàíèÿòà ñà:
1.	óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò;
2.	ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð.
×ë. 6. (1) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò ñå ñúñòîè îò ïðåäñåäàòåë è øåñòèìà ÷ëåíîâå. Ïðåäñåäàòåë íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò å ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå.
(2) Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò èçáèðà è îñâîáîæäàâà ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò çà ñðîê 5 ãîäèíè è îïðåäåëÿ âúçíàãðàæäåíèåòî èì. 
(3) Â ñúñòàâà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå âêëþ÷âàò ïî åäèí ïðåäñòàâèòåë íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå, Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è Ìèíèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî, ïðåäëîæåíè îò ñúîòâåòíèÿ ìèíèñòúð. Îñòàíàëèòå ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñà ëåñîâúä, ïðàâîñïîñîáåí þðèñò è èêîíîìèñò è ñå ïðåäëàãàò îò ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå.  
(4) Êúì ïðåäëîæåíèåòî ïî àë. 3 ñúîòâåòíèÿò ìèíèñòúð ïðèëàãà äîêóìåíòè, óäîñòîâåðÿâàùè, ÷å ëèöåòî îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 7, 
àë. 2 è 3.  
(5) Âúç îñíîâà íà ðåøåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå ñêëþ÷âà äîãîâîðè çà óïðàâëåíèå ñ ëèöàòà, èçáðàíè çà ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò. 
×ë. 7. (1) ×ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ìîæå äà áúäå äååñïîñîáíî ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî èìà çàâúðøåíî âèñøå îáðàçîâàíèå íà îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí “ìàãèñòúð” è òðóäîâ è/èëè ñëóæåáåí ñòàæ íå 
ïî-ìàëêî îò 5 ãîäèíè.
(2) Íå ìîæå äà áúäå ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ëèöå, êîåòî:
1. å îñúæäàíî çà ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, óñòàíîâåíî ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà;
2. å ñúïðóã èëè ðîäíèíà ïî ïðàâà, ïî ñúðåáðåíà  ëèíèÿ èëè ïî ñâàòîâñòâî äî òðåòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî ñ äðóã ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò èëè ñ ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð;
3. å áèëî ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà äðóæåñòâî, ïðåêðàòåíî ïîðàäè íåñúñòîÿòåëíîñò ïðåç ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè, ïðåäõîæäàùè äàòàòà íà ðåøåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà íåñúñòîÿòåëíîñòòà.
(3) ×ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íå ìîãàò:
1. äà èçâúðøâàò îò ñâîå èëè îò ÷óæäî èìå êîíêóðåíòíà äåéíîñò;
2. äà áúäàò â äîãîâîðíè îòíîøåíèÿ ñ äðóãè ïðåäïðèÿòèÿ, äðóæåñòâà è ñäðóæåíèÿ ñúñ ñõîäåí ïðåäìåò íà äåéíîñò;
3. äà áúäàò ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíè è êîíòðîëíè îðãàíè íà ïðåäïðèÿòèÿ, äðóæåñòâà è ñäðóæåíèÿ ñúñ ñõîäåí ïðåäìåò íà äåéíîñò;
4. äà ïðèòåæàâàò àêöèè èëè äÿëîâå â ïðåäïðèÿòèÿ, äðóæåñòâà èëè ñäðóæåíèÿ ñúñ ñõîäåí ïðåäìåò íà äåéíîñò, êîèòî èì äàâàò ðåøàâàù ãëàñ ïðè óïðàâëåíèåòî.
(4) ×ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïîäàâàò åæåãîäíî äåêëàðàöèÿ îòíîñíî  îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 2, ò. 2 è ïî àë. 3.
×ë. 8. (1) ×ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå îñâîáîæäàâà ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ìàíäàòà:
1. ïðè âúçíèêâàíå èëè ïîñëåäâàùî óñòàíîâÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ïðîòèâîðå÷àò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 7;
2. êîãàòî íàðóøàâà çàêîíà èëè íå èçïúëíÿâà äîãîâîðà çà óïðàâëåíèå;
3. êîãàòî å ïîäàäåíà ïèñìåíà ìîëáà çà îñâîáîæäàâàíå;
4. ïðè îáåêòèâíà íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïî äîãîâîðà çà ñðîê ïî-äúëúã îò 3 ìåñåöà.
(2) Êîãàòî ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò áúäå ïðåäñðî÷íî îñâîáîäåí, ïðåäñåäàòåëÿò íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïðàâè ïðåäëîæåíèå äî Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà èçáîð íà íîâ ÷ëåí ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 6, àë. 3 è çà ñðîê äî êðàÿ íà ìàíäàòà íà îñâîáîäåíèÿ ÷ëåí.
(3) Òðè ìåñåöà ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ìàíäàòà ïðåäñåäàòåëÿò íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïðåäëàãà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò äà áúäàò èçáðàíè íîâè ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 6, àë. 3. Äîãîâîðèòå ñ íîâèòå ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå ñêëþ÷âàò ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà äîãîâîðèòå íà äåéñòâàùèòå ÷ëåíîâå è âëèçàò â ñèëà ñëåä èçòè÷àíåòî íà ìàíäàòà èì.   
×ë. 9. Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò:
1. èçáèðà è îñâîáîæäàâà ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà è îïðåäåëÿ âúçíàãðàæäåíèåòî ìó; 
2. ïðèåìà ãîäèøíè è ïåòãîäèøíè ïðîãðàìè çà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà, ðàçðàáîòåíè â ñúîòâåòñòâèå ñ Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà ïîëèòèêà è ñòðàòåãèÿ, ïðèåòà îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå; 
3. óòâúðæäàâà ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ ïëàí íà êîìïàíèÿòà è ïðèåìà ãîäèøíèÿ îäèòîðñêè äîêëàä;
4. ïðèåìà ãîäèøíèÿ ñ÷åòîâîäåí îò÷åò íà êîìïàíèÿòà è ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà; 
5. ïðèåìà øåñòìåñå÷íè îò÷åòè çà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà; 
6. îïðåäåëÿ äèïëîìèðàí åêñïåðò-ñ÷åòîâîäèòåë èëè îäèòîðñêî ïðåäïðèÿòèå çà çàâåðêà íà ãîäèøíèÿ ñ÷åòîâîäåí áàëàíñ è îò÷åò;
7. ïðèåìà ïðàâèëíèêà çà îðãàíèçàöèÿ íà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà;
8. âçåìà ðåøåíèÿ çà ñúçäàâàíå è çàêðèâàíå íà ïîäåëåíèÿ íà êîìïàíèÿòà ñ èçêëþ÷åíèå íà ñúçäàäåíèòå ñúñ çàêîí;
9. âçåìà ðåøåíèÿ çà ïðèäîáèâàíå íà íåäâèæèìè èìîòè îò êîìïàíèÿòà;
10. âçåìà ðåøåíèÿ çà èçâúðøâàíå íà ðàçïîðåäèòåëíè ñäåëêè ñ íåäâèæèìè èìîòè - ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, êàêòî è ñ äâèæèìè âåùè è èìóùåñòâî ñ áàëàíñîâà ñòîéíîñò íàä 100 000 ëâ., ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå íà êîìïàíèÿòà; 
11. âçåìà ðåøåíèÿ çà ó÷ðåäÿâàíå íà îãðàíè÷åíè âåùíè ïðàâà, èïîòåêè, çàëîçè è äðóãè îáðåìåíèòåëíè òåæåñòè âúðõó íåäâèæèìè èìîòè - ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå íà êîìïàíèÿòà; 
12. âçåìà ðåøåíèÿ çà ïîëçâàíå íà êðåäèòè; 
13. îïðåäåëÿ óñëîâèÿòà è ðåäà çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà ãîðè è çåìè îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, ïðåäñòàâëÿâàùè ìåæäóðåäèÿ â íîâîñúçäàäåíè ãîðñêè êóëòóðè è íåâúçîáíîâåíè ñå÷èùà;
14. îïðåäåëÿ ìèíèìàëíèòå íàåìíè öåíè çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà ãîðè è çåìè îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ÷ë. 15ã è ÷ë. 15ä, àë. 3 îò Çàêîíà çà ãîðèòå;
15. îïðåäåëÿ öåíè çà ïîëçâàíå íà íåäúðâåñíè ãîðñêè ïðîäóêòè;
16.  èçïúëíÿâà è äðóãè ôóíêöèè, ñâúðçàíè ñúñ ñòðàòåãè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà êîìïàíèÿòà.
×ë. 10. (1) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò ñå ñâèêâà íà ðåäîâíè çàñåäàíèÿ íà âñåêè äâà ìåñåöà.
(2) Ðåäîâíèòå è èçâúíðåäíèòå çàñåäàíèÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå ñâèêâàò, îðãàíèçèðàò è ðúêîâîäÿò îò ïðåäñåäàòåëÿ, à â íåãîâî îòñúñòâèå - îò óïúëíîìîùåí îò íåãî ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò.
(3) Çàñåäàíèÿòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñà ðåäîâíè, àêî íà òÿõ ïðèñúñòâàò  íàé-ìàëêî ïåòèìà îò ÷ëåíîâåòå ìó.
(4) Èçâúíðåäíè çàñåäàíèÿ ñå ñâèêâàò è ïî èñêàíå íà ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò.
(5) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с гласовете на повече от половината от всички членове.
(6) Â çàñåäàíèÿòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ó÷àñòâà è ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà ñ ïðàâî íà ñúâåùàòåëåí ãëàñ.
×ë. 11. Ïðåäñåäàòåëÿò íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò:
1.  ïðåäñòàâÿ â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ãîäèøíèÿ ñ÷åòîâîäåí îò÷åò è ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà; 
2. ñêëþ÷âà äîãîâîð ñ îïðåäåëåíèÿ îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò åêñïåðò-ñ÷åòîâîäèòåë èëè ñ îäèòîðñêîòî ïðåäïðèÿòèå çà çàâåðêà íà ãîäèøíèÿ ñ÷åòîâîäåí áàëàíñ è îò÷åò;
3. определя служител на компанията, който да осъществява правомощията на генералния директор в случаите по чл. 12, ал. 9.
×ë. 12. (1) Ðúêîâîäñòâîòî íà êîìïàíèÿòà ñå îñúùåñòâÿâà îò ãåíåðàëåí äèðåêòîð. 
(2) Ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà ñå èçáèðà è îñâîáîæäàâà îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ ìó çà ñðîê 5 ãîäèíè. Ïðåäñåäàòåëÿò íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñêëþ÷âà äîãîâîð çà âúçëàãàíå íà óïðàâëåíèåòî ñ ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð.
(3) Ãåíåðàëåí äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà ìîæå äà áúäå äååñïîñîáíî ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî:
1. èìà çàâúðøåíî âèñøå ëåñîâúäñêî îáðàçîâàíèå íà îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí “ìàãèñòúð”;
2. èìà ñòàæ ïî ñïåöèàëíîñòòà íå ïî-ìàëêî îò 7 ãîäèíè.
(4) Íå ìîæå äà áúäå ãåíåðàëåí äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà ëèöå, êîåòî:
1.	å îñúæäàíî çà òåæêî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, óñòàíîâåíî ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà;
2.	å ñúïðóã èëè ðîäíèíà ïî ïðàâà, ïî ñúðåáðåíà  ëèíèÿ èëè ïî ñâàòîâñòâî äî òðåòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî ñ ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò;
3. å ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà ïðåäïðèÿòèå, äðóæåñòâî è ñäðóæåíèå ñ ïðåäìåò íà äåéíîñò, ñâúðçàí ñ ïðåäìåòà íà äåéíîñò íà êîìïàíèÿòà èëè íà íåéíè êëèåíòè;
4. ïðèòåæàâà àêöèè èëè äÿëîâå â ïðåäïðèÿòèÿ, äðóæåñòâà èëè ñäðóæåíèÿ ñúñ ñõîäåí ïðåäìåò íà äåéíîñò, êîèòî ìó äàâàò ðåøàâàù ãëàñ ïðè óïðàâëåíèåòî.
(5) Ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà:
1. ïðåäñòàâëÿâà êîìïàíèÿòà â ñòðàíàòà è â ÷óæáèíà;
2. óïðàâëÿâà öÿëîñòíàòà äåéíîñò íà êîìïàíèÿòà â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèåòèòå îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïðîãðàìè çà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà;
3. ñêëþ÷âà, èçìåíÿ è ïðåêðàòÿâà òðóäîâèòå äîãîâîðè ñ ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå íà êîìïàíèÿòà èëè óïúëíîìîùàâà ðúêîâîäèòåëÿ íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå äà ñêëþ÷âà, èçìåíÿ è ïðåêðàòÿâà òðóäîâèòå äîãîâîðè ñ ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå íà ïîäåëåíèåòî;
4. ðàçïîðåæäà ñå ñ ôèíàíñîâèòå ñðåäñòâà íà êîìïàíèÿòà;
5. èçãîòâÿ øåñòìåñå÷åí îò÷åò è ãîäèøåí äîêëàä çà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà è ãè ïðåäñòàâÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò;
6. âçåìà ðåøåíèå çà ðàçïîðåæäàíå ñ äâèæèìè âåùè è èìóùåñòâî ñ áàëàíñîâà ñòîéíîñò äî 100 000 ëâ., ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå íà   êîìïàíèÿòà;
7. ïðàâè ïðåäëîæåíèå äî óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò  çà ðàçïîðåæäàíå ñ íåäâèæèìè èìîòè, êàêòî è ñ äâèæèìè âåùè è èìóùåñòâî ñ áàëàíñîâà  ñòîéíîñò íàä 100 000 ëâ., ïðåäîñòàâåíî çà ïîëçâàíå íà  êîìïàíèÿòà;
8. ñêëþ÷âà äîãîâîðè çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà íåäâèæèìè èìîòè - ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïðåäîñòàâåíè çà ñòîïàíèñâàíå èëè ïîëçâàíå íà êîìïàíèÿòà; 
9. îò÷èòà ñå çà ñâîÿòà äåéíîñò ïðåä óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò;
10. îðãàíèçèðà ðàçðàáîòâàíåòî íà àêòîâå íà êîìïàíèÿòà - ïðàâèëíèê çà îðãàíèçàöèÿòà íà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà, èíñòðóêöèÿ çà îïðåäåëÿíå íà ñðåäñòâàòà çà ðàáîòíà çàïëàòà íà êîìïàíèÿòà è äðóãè;
11. приема правила за вътрешния трудов ред.
(6) В изпълнение на своите правомощия генералният директор издава правилници, инструкции и заповеди.
(7) При осъществяване на правомощията си генералният директор на компанията се подпомага от заместник-генерални директори, които отговарят на изискванията на ал. 3 и 4. 
(8) Генералният директор със заповед определя служител на компанията, който да  осъществява правомощията му в негово отсъствие. 
(9) Ïðè îáåêòèâíà íåâúçìîæíîñò íà ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð äà óïðàæíè ïðàâîòî ñè ïî àë. 8 ïðàâîìîùèÿòà ìó ñå îñúùåñòâÿâàò îò ñëóæèòåë íà êîìïàíèÿòà, îïðåäåëåí îò ïðåäñåäàòåëÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò. 
(10) Îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðàâîìîùèåòî ïî àë. 5, ò. 2 íå ìîæå äà ñå âúçëàãà íà äðóãî ëèöå.
(11) Ïðàâîìîùèÿòà íà ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð ñå ïðåêðàòÿâàò ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ìàíäàòà: 
1. êîãàòî  íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 3 è 4;
2. ñ âëèçàíåòî â ñèëà íà ïðèñúäà, ñ êîÿòî å îñúäåí çà òåæêî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð;
3. êîãàòî íàðóøàâà çàêîíà èëè íå èçïúëíÿâà óñëîâèÿòà, ïðåäâèäåíè â  äîãîâîðà çà âúçëàãàíå íà óïðàâëåíèåòî;
4. êîãàòî å ïîäàäåíà ïèñìåíà ìîëáà çà îñâîáîæäàâàíå;
5. ïðè îáåêòèâíà íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïî äîãîâîðà çà ñðîê ïî-äúëúã îò 3 ìåñåöà.
(12) Â ñëó÷àÿ ïî àë. 11, ò. 4 óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò å äëúæåí äà ñå ïðîèçíåñå ïî ìîëáàòà â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî é.
(13) Ïðè íåïðîèçíàñÿíå â ñðîêà ïî àë. 12 ïðàâîìîùèÿòà íà ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð ñå ïðåêðàòÿâàò.
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×ë. 13. (1) Êîìïàíèÿòà ñå ñúñòîè îò Öåíòðàëíî óïðàâëåíèå è ïîäåëåíèÿ, îáîñîáåíè íà ôóíêöèîíàëåí è/èëè íà òåðèòîðèàëåí ïðèíöèï.
(2) Öåíòðàëíîòî óïðàâëåíèå íà êîìïàíèÿòà îðãàíèçèðà è êîîðäèíèðà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà è êîíòðîëèðà äåéíîñòòà íà ïîäåëåíèÿòà.
(3) Òåðèòîðèàëíèòå ïîäåëåíèÿ îñúùåñòâÿâàò ïðåäìåòà íà äåéíîñò íà êîìïàíèÿòà â îïðåäåëåíèÿ èì òåðèòîðèàëåí îáõâàò íà äåéíîñò. 
(4) Ôóíêöèîíàëíèòå ïîäåëåíèÿ îñúùåñòâÿâàò åäíà èëè íÿêîëêî îò äåéíîñòèòå íà êîìïàíèÿòà íà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà èëè íà ÷àñò îò íåÿ.
(5) Îðãàíèçàöèÿòà íà äåéíîñò íà Öåíòðàëíîòî óïðàâëåíèå è íà ïîäåëåíèÿòà ñå óðåæäà ñ ïðàâèëíèê çà îðãàíèçàöèÿ íà  äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà.
(6) Ôóíêöèèòå è ñòðóêòóðàòà íà ïîäåëåíèÿòà ñå îïðåäåëÿò ñ àêòà çà ñúçäàâàíåòî èì.
(7) Ïîäåëåíèÿòà íà êîìïàíèÿòà, ñúçäàäåíè çà óïðàâëåíèå íà ïðèðîäíèòå ïàðêîâå, îñúùåñòâÿâàò êîíòðîë ïî ñïàçâàíå ðàçïîðåäáèòå íà Çàêîíà çà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè, Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå, Çàêîíà çà ãîðèòå, Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à, Çàêîíà çà ëå÷åáíèòå ðàñòåíèÿ è ïëàíîâåòå çà óïðàâëåíèå íà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè. 
×ë. 14. (1) Ðúêîâîäèòåëèòå íà ïîäåëåíèÿòà:
1. îñúùåñòâÿâàò îïåðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà ïîäåëåíèåòî;
2. îðãàíèçèðàò è ïðîâåæäàò ïðîöåäóðè çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà íåäâèæèìè èìîòè, ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå èëè ñòîïàíèñâàíå íà êîìïàíèÿòà;
 3. îðãàíèçèðàò è ïðîâåæäàò ïðîöåäóðè çà ðàçïîðåæäàíå ñ íåäâèæèìè èìîòè, ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå íà êîìïàíèÿòà;
4. èçãîòâÿò è ïðåäñòàâÿò íà ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð øåñòìåñå÷íè îò÷åòè çà äåéíîñòòà íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå;
5. ñêëþ÷âàò, èçìåíÿò è ïðåêðàòÿâàò òðóäîâèòå äîãîâîðè ñ ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå, êîãàòî ñà óïúëíîìîùåíè îò ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð;
6. èçãîòâÿò è ïðåäñòàâÿò íà ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð ãîäèøíèÿ ñ÷åòîâîäåí îò÷åò íà ïîäåëåíèåòî;
7. èçãîòâÿò è ïðåäñòàâÿò íà ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà ïîäåëåíèåòî.
(2) Ñ àêòà çà ñúçäàâàíå íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ïîäåëåíèåòî ìîãàò äà áúäàò ïðåäîñòàâÿíè è äðóãè ïðàâîìîùèÿ, ñâúðçàíè ñ ôóíêöèèòå íà ïîäåëåíèåòî.
×ë. 15. Íå ìîæå äà áúäå ðúêîâîäèòåë íà ïîäåëåíèå ëèöå, êîåòî:
1.	å îñúæäàíî çà òåæêî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, óñòàíîâåíî ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà;
2. å ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà ïðåäïðèÿòèå, äðóæåñòâî èëè ñäðóæåíèå ñúñ ñõîäåí ïðåäìåò íà äåéíîñò;
3. ïðèòåæàâà àêöèè èëè äÿëîâå â ïðåäïðèÿòèÿ, äðóæåñòâà è ñäðóæåíèÿ ñúñ ñõîäåí ïðåäìåò íà äåéíîñò, êîèòî ìó äàâàò ðåøàâàù ãëàñ ïðè óïðàâëåíèåòî èì.
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×ë. 16. Êîìïàíèÿòà ìîæå äà ïðèäîáèâà èìîòè - ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè è þðèäè÷åñêè ëèöà èëè íà îáùèíè. Ïðèäîáèòèòå îò êîìïàíèÿòà ãîðè è çåìè îò ãîðñêèÿ ôîíä ñå âêëþ÷âàò â äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä. 
×ë. 17. (1) Èìóùåñòâîòî ïî ÷ë. 2, àë. 2 ñå ïðåäîñòàâÿ îò äúðæàâàòà ÷ðåç ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå. 
(2) Âèäúò, îáåìúò è áàëàíñîâàòà ñòîéíîñò íà ïðåäîñòàâåíîòî çà ïîëçâàíå äâèæèìî è íåäâèæèìî èìóùåñòâî ñå èíäèâèäóàëèçèðàò ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå. 
×ë. 18. Èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî â ðåçóëòàò íà ñòîïàíñêàòà äåéíîñò íà êîìïàíèÿòà, å äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò è ñå ïîëçâà îò  êîìïàíèÿòà çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà é.   
×ë. 19. (1) Êîìïàíèÿòà ìîæå äà èçâúðøâà ðàçïîðåäèòåëíè ñäåëêè ñ èìóùåñòâîòî ïî ÷ë. 2, àë. 2 – ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïðè óñëîâèÿòà íà òîçè çàêîí è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò.
(2) Êîìïàíèÿòà íå ìîæå äà èçâúðøâà ðàçïîðåäèòåëíè ñäåëêè ñ èìîòèòå ïî ÷ë. 2, àë. 1, êàêòî è äà ó÷ðåäÿâà âåùíè ïðàâà, èïîòåêè, çàëîçè è äðóãè òåæåñòè âúðõó ãîðè è çåìè îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä.
×ë. 20. Èìóùåñòâîòî ïî ÷ë. 2 íå ìîæå äà ñëóæè çà îáåçïå÷àâàíå âçåìàíèÿ íà òðåòè ëèöà.
×ë. 21. (1) Êîìïàíèÿòà îòãîâàðÿ çà çàäúëæåíèÿòà ñè ñ èìóùåñòâîòî ïî ÷ë. 2, àë. 2. 
(2) Ñðåùó êîìïàíèÿòà íå ìîæå äà ñå îòêðèâà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò.
×ë. 22. Êîìïàíèÿòà å äëúæíà äà îïàçâà ïðåäîñòàâåíîòî é èìóùåñòâî, âêëþ÷èòåëíî ïðèäîáèòîòî â ðåçóëòàò íà ñòîïàíñêàòà é äåéíîñò, ñ ãðèæàòà íà äîáúð ñòîïàíèí.
×ë. 23. (1) Ñðåäñòâàòà, îáåçïå÷àâàùè äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà, ïîñòúïâàò îò:
1. ïðèõîäè îò äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà;
2. ìåæäóíàðîäíè èíñòèòóöèè;
3. ìåñòíè è ÷óæäåñòðàííè ôèçè÷åñêè ëèöà, þðèäè÷åñêè ëèöà è íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè;
4. ïðèõîäè îò äàðåíèÿ è çàâåùàíèÿ;
5. êðåäèòè; 
6. äðóãè èçòî÷íèöè, îïðåäåëåíè ñúñ çàêîí èëè ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(2) Íàáðàíèòå ñðåäñòâà ïî àë. 1 ñå ðàçõîäâàò îò êîìïàíèÿòà 
çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòèòå ïî ÷ë. 3, êàêòî è çà îñèãóðÿâàíå íà èçäðúæêàòà é. 
(3) Çà îñèãóðÿâàíå íà ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà ñè êîìïàíèÿòà ïîääúðæà ïàðè÷åí ðåçåðâ. Ðàçìåðúò, óñëîâèÿòà è ðåäúò çà íåãîâîòî ïîääúðæàíå è ðàçõîäâàíå ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå è ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå.

ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 1. Çà îñúùåñòâÿâàíå äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà ïðè ñúçäàâàíåòî é äúðæàâàòà ïðåäîñòàâÿ åäíîêðàòíî ïàðè÷íà ñóìà â ðàçìåð, îïðåäåëåí ñúñ Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà 2004 ã.
§ 2. Ñðåäñòâàòà çà ðàáîòíà çàïëàòà íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” ñå îïðåäåëÿò ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ èíñòðóêöèÿ íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà è ñ ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå.

ÏÐÅÕÎÄÍÈ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ
§ 3. (1) Ïðåêðàòÿâàò ñå áåç ëèêâèäàöèÿ:
1. äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ “Äúðæàâíè äèâå÷îâúäíè ñòàíöèè” ïî 
÷ë. 9 îò Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíåòî íà äèâå÷à ñ èçêëþ÷åíèå íà ñòàíöèèòå ïî § 68 îò Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à (ÄÂ, áð. 79 îò 2002 ã.);
2. Òîïîëîâî ñòîïàíñòâî – ñïåöèàëèçèðàíî òåðèòîðèàëíî çâåíî íà Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå;
3. äèðåêöèèòå íà ïðèðîäíèòå ïàðêîâå, êîèòî ñà ñïåöèàëèçèðàíè òåðèòîðèàëíè çâåíà  íà Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå.
(2) Èìóùåñòâîòî íà äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà, ïðåêðàòåíè ïî ðåäà íà àë. 1, ñå ïðåäîñòàâÿ ñúñ çàïîâåä íà  ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå íà Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå, íà íåãîâèòå ñòðóêòóðè è òåðèòîðèàëíè çâåíà è íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.
(3) Ñúñ çàïîâåäòà ïî àë. 2 ñå îïðåäåëÿò ðåäúò è ñðîêîâåòå çà èçãîòâÿíå íà ðàçäåëèòåëíèòå ïðîòîêîëè, ôàêòè÷åñêîòî ïðåäàâàíå íà èìóùåñòâîòî, ïðåäàâàíåòî íà àðõèâà, êàêòî è äðóãè âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ ïðåäîñòàâÿíåòî íà èìóùåñòâîòî.
(4) Òðóäîâèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ ðúêîâîäèòåëèòå íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà, ïðåêðàòåíè ïî ðåäà íà àë. 1, êàêòî è ñ ëèöàòà, ðàáîòåùè â òÿõ, ñ èçêëþ÷åíèå íà ëèöàòà ïî àë. 5, ñå óðåæäàò ïî ðåäà íà ÷ë. 123 îò Êîäåêñà íà òðóäà.
(5) Ãîðñêèòå è ëîâíèòå ñòðàæàðè â ïðåäïðèÿòèÿòà ïî àë. 1, ò. 1 ïðåìèíàâàò íà ðàáîòà â ñúîòâåòíîòî ðåãèîíàëíî óïðàâëåíèå íà ãîðèòå, êàòî ïðèäîáèòèòå îò òÿõ ïðàâà ïî òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå ñå çàïàçâàò.
(6) Äèðåêòîðèòå íà ïðåäïðèÿòèÿòà ïî àë. 1, ò. 1 ïðåìèíàâàò íà ðàáîòà â  êîìïàíèÿòà êàòî ðúêîâîäèòåëè íà òåðèòîðèàëíèòå ïîäåëåíèÿ ïî 
÷ë. 8, àë. 1 îò Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à è ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð ñêëþ÷âà ñ òÿõ òðóäîâè äîãîâîðè.
(7) Ïðàâîòî íà îòïóñê íà äèðåêòîðèòå íà ïðåäïðèÿòèÿòà ïî àë. 1, 
ò. 1,  ïðèäîáèòî ïî äîãîâîðèòå çà óïðàâëåíèå ïî ÷ë. 9â îò Çàêîíà  çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à, ñå çàïàçâà. 
§ 4. Â øåñòìåñå÷åí ñðîê îò ïðèåìàíåòî íà èíñòðóêöèÿòà ïî § 2, ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà óòâúðæäàâà ùàòíîòî ðàçïèñàíèå íà äëúæíîñòèòå â êîìïàíèÿòà è ïðèâåæäà òðóäîâèòå âúçíàãðàæäåíèÿ íà ñëóæèòåëèòå è ðàáîòíèöèòå â êîìïàíèÿòà â ñúîòâåòñòâèå ñ íîâàòà ñèñòåìà çà çàïëàùàíå íà òðóäà.  
§ 5. Â Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå (îáí., ÄÂ, áð. 115 îò 1997 ã.; ïîïð., áð. 19 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 21 è 153 îò 1998 ã., 
áð. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 è 111 îò 1999 ã., áð. 105 è 108 îò 2000 ã., áð. 34 è 110 îò 2001 ã., áð. 45, 61, 62 è 119 îò 2002 ã. è áð. 42 îò 2003 ã.) ñå ñúçäàâà ÷ë. 61å:
“×ë. 61å. (1) Íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” ñå ïðåîòñòúïâà êîðïîðàòèâíèÿò äàíúê çà ñðîê 3 ãîäèíè.
(2) Ïðåîòñòúïåíèÿò äàíúê ñå îò÷èòà êàòî ðåçåðâ. Ïðåîòñòúïâàíåòî íà äàíúêà å âàëèäíî, êîãàòî îñ÷åòîâîäåíèòå êàòî ðåçåðâè ïðåîòñòúïåíè ñðåäñòâà ñå èíâåñòèðàò è ðàçõîäâàò çà ëåñîóñòðîéñòâåíè, ëåñîçàùèòíè, ïðîòèâîïîæàðíè è ïðîòèâîåðîçèîííè ìåðîïðèÿòèÿ, çà ñòðîèòåëñòâî íà ãîðñêè ïúòèùà, çà îòãëåæäàíå íà ìëàäè íàñàæäåíèÿ è âúçïðîèçâîäñòâî íà ãîðèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, çà âúçïðîèçâîäñòâî íà äèâå÷à è ðèáàòà, êàêòî è çà ïîääúðæàíå íà ïàðè÷íèÿ ðåçåðâ, îïðåäåëåí â Çàêîíà çà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.”
§ 6. Â Çàêîíà çà ãîðèòå (îáí., ÄÂ, áð. 125 îò 1997 ã.; èçì. è äîï., 
áð. 79 è 133 îò 1998 ã., áð. 26 îò 1999 ã., áð. 26 è 78 îò 2000 ã., áð. 77, 79 è 99 îò 2002 ã. è áð. 16 îò 2003 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 1, àë. 1 ñëåä äóìàòà “ñîáñòâåíîñòòà” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ, à äóìèòå “è ñòîïàíèñâàíåòî”, êàêòî è òèðåòî ñëåä òÿõ ñå çàëè÷àâàò.
2. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 1à:
“×ë. 1à. Óïðàâëåíèåòî íà ãîðèòå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñå îñúùåñòâÿâà â ñúîòâåòñòâèå ñ Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà ïîëèòèêà è ñòðàòåãèÿ, ïðèåòà îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.” 
3. Â ÷ë. 15â íàêðàÿ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “êàêòî è èìîòèòå, ïðåäîñòàâåíè çà ñòîïàíèñâàíå èëè ïîëçâàíå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.
4. Â ÷ë. 15ã ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Çåìè îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, ïðåäñòàâëÿâàùè ìåæäóðåäèÿ â íîâîñúçäàäåíè ãîðñêè êóëòóðè è íåâúçîáíîâåíè ñå÷èùà, ìîãàò äà áúäàò ïðåäîñòàâåíè çà çåìåäåëñêî ïîëçâàíå çà ñðîê íå ïî-äúëúã îò 12 ìåñåöà îò ðúêîâîäèòåëÿ íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” áåç ïðîâåæäàíå íà òúðã èëè êîíêóðñ, ñðåùó çàïëàùàíå íà öåíà, îïðåäåëåíà îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.  Ñëåä çàïëàùàíå íà äúëæèìàòà öåíà ðúêîâîäèòåëÿò íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” ñêëþ÷âà äîãîâîð.”
á) â àë. 4 äóìèòå “ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà” ñå çàìåíÿò ñ “îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.
5. Â ÷ë. 15ä ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Íåäúðâîïðîèçâîäèòåëíè çåìè â ãîðñêèÿ ôîíä - ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ñå îòäàâàò ïîä íàåì îò ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” èëè îò óïúëíîìîùåí îò íåãî ñëóæèòåë íà êîìïàíèÿòà ÷ðåç òúðã èëè êîíêóðñ ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.  Âúç îñíîâà íà ðåçóëòàòèòå îò òúðãà èëè êîíêóðñà ñå ñêëþ÷âà äîãîâîð çà íàåì îò ðúêîâîäèòåëÿ íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.”;
á) â àë. 3 äóìèòå “ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå” ñå çàìåíÿò ñ “ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.
6. Â ÷ë. 20 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
à) àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Óïðàâëåíèåòî íà äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, îõðàíàòà íà ãîðèòå è çåìèòå îò ãîðñêèÿ ôîíä è êîíòðîëúò íà äåéíîñòèòå, èçâúðøâàíè â òÿõ, êàêòî è êîíòðîëúò ïðè òðàíñïîðòèðàíåòî è ïðåðàáîòâàíåòî íà äúðâåñèíàòà è íåäúðâåñíèòå ãîðñêè ïðîäóêòè ñå îñúùåñòâÿâàò îò Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå, îò íåãîâèòå ñòðóêòóðè è ñïåöèàëèçèðàíè òåðèòîðèàëíè çâåíà.”;
á) â àë. 5 ñëåä äóìèòå “Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”. 
7. Â ÷ë. 21 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
à) ñúçäàâà ñå àë. 1:
“(1) Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå êîîðäèíèðà èçïúëíåíèåòî íà Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà ïîëèòèêà è ñòðàòåãèÿ.”;
á) äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 2.
8. Â ÷ë. 22 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) â àë. 2 äóìèòå “çà èíâåíòàðèçàöèÿ è óñòðîéñòâî íà ãîðñêèÿ ôîíä” è “çà èçïúëíåíèå íà ïëàíîâåòå çà óïðàâëåíèå íà ïðèðîäíèòå ïàðêîâå” ñå çàëè÷àâàò;
á) àëèíåè 4, 5 è 6 ñå îòìåíÿò.
9. Â ÷ë. 24 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Â îïðåäåëåíèÿ èì òåðèòîðèàëåí îáõâàò íà äåéíîñò äúðæàâíèòå ëåñíè÷åéñòâà:
1. îñúùåñòâÿâàò óïðàâëåíèåòî, îõðàíàòà è êîíòðîëà âúðõó ãîðèòå è çåìèòå îò ãîðñêèÿ ôîíä è ãîðèòå ïî ÷ë. 14ä;
2. êîíòðîëèðàò äåéíîñòòà ïî ñúçäàâàíå íà ãîðè âúðõó çåìåäåëñêè òåðèòîðèè;
3. ïîäïîìàãàò ÷ðåç êîíñóëòèðàíå è èçâúðøâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíè è òåõíè÷åñêè óñëóãè ñîáñòâåíèöèòå íà ãîðè ïðè óïðàâëåíèåòî íà ãîðèòå èì.”;
á) â àë. 2 äóìàòà “îðãàíèçàöèÿòà” è çàïåòàÿòà ñëåä íåÿ ñå çàëè÷àâàò.
10. Â ÷ë. 25 àë. 7 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(7) Èçðàáîòâàíåòî íà ëåñîóñòðîéñòâåíèòå ïðîåêòè, ïëàíîâå è ïðîãðàìè å çà ñìåòêà íà:
1. ñîáñòâåíèêà - çà ãîðèòå è çåìèòå îò ãîðñêèÿ ôîíä – ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè ëèöà, íà þðèäè÷åñêè ëèöà è íà îáùèíè; 
2. äúðæàâíèÿ áþäæåò - çà ãîðèòå è çà çåìèòå îò ãîðñêèÿ ôîíä:
à) ñ ïëîù ïî-ìàëêà îò 50 õà, ÷èèòî ñîáñòâåíèöè ñà ñå îáåäèíèëè çà îáùîòî èì óïðàâëåíèå, êîãàòî îáùàòà ïëîù íà èìîòèòå å íàä 50 õà;
á) âêëþ÷åíè â òåðèòîðèàëíèÿ îáõâàò íà äåéíîñò íà äúðæàâíèòå äèâå÷îâúäíè ñòàíöèè ïî § 68 îò Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à (ÄÂ, áð. 79 îò 2002 ã.); 
3. äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” - çà ãîðèòå è çåìèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, ñòîïàíèñâàíè îò êîìïàíèÿòà;
4. ïîëçâàòåëÿ - çà ãîðèòå è çåìèòå îò ãîðñêèÿ ôîíä, âúðõó êîèòî å ïðåäîñòàâåíî áåçâúçìåçäíî ïðàâî íà ïîëçâàíå íà äúðæàâíè ó÷èëèùà, íà íàó÷íè èíñòèòóòè è íà þðèäè÷åñêè ëèöà íà áþäæåòíà èçäðúæêà, êîèòî ïðîâåæäàò îáó÷åíèå èëè èçâúðøâàò íàó÷íà äåéíîñò, ñâúðçàíà ñ ãîðñêîòî ñòîïàíñòâî.”
11. Â ÷ë. 26, àë. 2 äóìèòå “ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ëåñíè÷åéñòâî” ñå çàìåíÿò ñ “äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.
12. Â ÷ë. 30 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå äîïúëíåíèÿ:
à) â ò. 2 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “ïî § 68 îò Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à”;
á) â ò. 3 ñëåä äóìàòà “ñòàíöèè” ñå äîáàâÿ “ïî § 68 îò Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à”.
13. Â ÷ë. 31 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) â àë. 1, èçðå÷åíèå ïúðâî äóìèòå “è ïðèðîäíèòå ïàðêîâå” è â èçðå÷åíèå âòîðî äóìèòå “íà ïðèðîäåí ïàðê” ñå çàëè÷àâàò;
á) â àë. 4 äóìèòå “äúðæàâíîòî ëåñíè÷åéñòâî” ñå çàìåíÿò ñ “äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”;
â) â àë. 5 äóìèòå “íà ïðèðîäíèòå ïàðêîâå” ñå çàëè÷àâàò.
14. Â ÷ë. 34 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà  àë. 1;
á) ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Ãîðñêèòå ñòðàæàðè èìàò ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ëîâíè ñòðàæàðè ïî Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à.”
15. Â ÷ë. 38, àë. 2 äóìèòå “íà òàêñè” ñå çàëè÷àâàò.
16. Â ÷ë. 39 ñå ñúçäàâà àë. 4:
“(4) Íå å óïðàæíÿâàíå íà ÷àñòíà ëåñîâúäñêà ïðàêòèêà, êîãàòî äåéíîñòèòå ïî àë. 1 ñå èçâúðøâàò îò ñëóæèòåëè ïî ãîðèòå è îò ñëóæèòåëè ñ ëåñîâúäñêî îáðàçîâàíèå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” â èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå èì çàäúëæåíèÿ.”
17. Â ÷ë. 39á ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) â àë. 3 ñëåä ñëåä äóìèòå “àë. 1” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ 
“ò.  6, 8 è 9 è íà äåéíîñòòà ìàðêèðàíå íà ïîäëåæàùè çà ñå÷ äúðâåòà”;
á) â àë. 4 ñëåä äóìàòà “çâåíà” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ ”êàêòî è ñëóæèòåëèòå ñ ëåñîâúäñêî îáðàçîâàíèå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.
18. Â ÷ë. 41 àë. 2 è 3 ñå èçìåíÿò òàêà:
“(2) Èçïúëíåíèåòî íà äåéíîñòèòå ïî âúçïðîèçâîäñòâî íà ãîðèòå â äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, ïðåäîñòàâåíè çà ñòîïàíèñâàíå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”, ñå èçâúðøâà îò êîìïàíèÿòà.
(3) Âúçïðîèçâîäñòâîòî íà ãîðèòå – äúðæàâíà è îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, ìîæå äà ñå èçâúðøâà è îò òúðãîâöè, ðåãèñòðèðàíè çà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò ïî ÷ë. 39, àë. 1 â ïóáëè÷åí ðåãèñòúð â Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå.” 
19. Â ÷ë. 41à ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
à) àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Ãîðñêèòå ðàçñàäíèöè, â êîèòî ñå ïðîèçâåæäàò ôèäàíêè çà ëåñîâúäñêè öåëè, ñå ðåãèñòðèðàò â äúðæàâíèòå ëåñíè÷åéñòâà ñëåä ïîäàâàíå íà ïèñìåíî çàÿâëåíèå îò:
1. ñîáñòâåíèêà – çà ãîðñêèòå ðàçñàäíèöè - ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè ëèöà, íà þðèäè÷åñêè ëèöà è íà îáùèíè;
2. äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” - çà ãîðñêèòå ðàçñàäíèöè - äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå íà êîìïàíèÿòà;
3. ñúîòâåòíîòî ñïåöèàëèçèðàíî òåðèòîðèàëíî çâåíî íà Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå – çà ãîðñêèòå ðàçñàäíèöè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, óïðàâëÿâàíè îò íåãî.”;
á) ñúçäàâàò ñå íîâè àë. 3, 4 è 5:
“(3) Ðåãèñòðàöèÿòà ñå èçâúðøâà â 14-äíåâåí ñðîê îò ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî îò äëúæíîñòíî ëèöå, îïðåäåëåíî îò äèðåêòîðà íà äúðæàâíîòî ëåñíè÷åéñòâî.
(4) Â ðåãèñòðèðàíèòå ãîðñêè ðàçñàäíèöè çàäúëæèòåëíî ñå âîäè êîíòðîëíà êíèãà ïî îáðàçåö, óòâúðäåí ñ íàðåäáàòà ïî àë. 7. Íåðàçäåëíà ÷àñò îò êîíòðîëíàòà êíèãà ñà ñåðòèôèêàòèòå çà ïðîèçõîäà íà èçõîäíèòå ðåïðîäóêòèâíè ìàòåðèàëè.
(5) Êíèãàòà ïî àë. 4 ñå âîäè è ñúõðàíÿâà îò ðåãèñòðèðàíèÿ ëåñîâúä çà óïðàæíÿâàíå íà ÷àñòíà ëåñîâúäñêà ïðàêòèêà, à çà äúðæàâíèòå ðàçñàäíèöè – îò äëúæíîñòíî ëèöå, îïðåäåëåíî ñúñ çàïîâåä íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”, ñúîòâåòíî îò ðúêîâîäèòåëÿ íà ó÷åáíî-îïèòíîòî ãîðñêî ñòîïàíñòâî.”;
â) äîñåãàøíèòå àë. 3, 4 è 5 ñòàâàò ñúîòâåòíî àë. 6, 7 è 8.
20. Â ÷ë. 42 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) â àë. 2 èçðå÷åíèå ïúðâî ñå èçìåíÿ òàêà:
“Íåâúçîáíîâåíè ñå÷èùà è ïîæàðèùà îò ãîðñêèÿ ôîíä ñå çàëåñÿâàò äî äâå ãîäèíè îò èçñè÷àíåòî èëè îïîæàðÿâàíåòî îò ñîáñòâåíèêà èì, à çà ãîðèòå è çåìèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä – îò äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”.” 
á) àëèíåÿ 5 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(5) Âúç îñíîâà íà ïèñìåíî èñêàíå èëè ñ ïèñìåíîòî ñúãëàñèå íà ñîáñòâåíèöèòå äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” ìîæå äà îðãàíèçèðà ñúçäàâàíåòî íà ãîðè îò áúðçîðàñòÿùè âèäîâå (òîïîëè, âúðáè è äðóãè) âúðõó íåçàëåñåíè çåìè íà ôèçè÷åñêè ëèöà, íà þðèäè÷åñêè ëèöà è íà îáùèíè.”; 
â) àëèíåÿ 6 ñå îòìåíÿ.
21. Â ÷ë. 44, àë. 1 äóìèòå “Ñîáñòâåíèöè èëè ïîëçâàòåëè íà ãîðè” ñå çàìåíÿò ñ “Ëèöà”.
22. Â ÷ë. 46 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) â àë. 1 äóìèòå “îðãàíèçèðà, ðúêîâîäè è” ñå çàëè÷àâàò; 
á) àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Áîðáàòà ñ åðîçèÿòà è ñâëà÷èùàòà â ãîðñêèÿ ôîíä è ñòðîåæúò íà óêðåïèòåëíè ñúîðúæåíèÿ ñå èçâúðøâàò ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå, è ñà çà ñìåòêà íà:
1.	ñîáñòâåíèöèòå - çà ãîðèòå è çåìèòå - ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè ëèöà, íà þðèäè÷åñêè ëèöà è íà îáùèíè;
2.	äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” – çà ãîðèòå è çåìèòå, ïðåäîñòàâåíè çà ñòîïàíèñâàíå íà êîìïàíèÿòà;
3. äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî § 68 îò Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à – çà ãîðèòå è çåìèòå, âêëþ÷åíè â òåðèòîðèàëíèÿ îáõâàò íà äåéíîñò íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå;
4. þðèäè÷åñêèòå ëèöà íà áþäæåòíà èçäðúæêà, êîèòî ïðîâåæäàò îáó÷åíèå èëè èçâúðøâàò íàó÷íà äåéíîñò, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèåòî, ñòîïàíèñâàíåòî, óñòðîéñòâîòî è îïàçâàíåòî íà ãîðèòå – çà ãîðèòå è çåìèòå, êîèòî ñà èì ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå.”
23. Â ÷ë. 47 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Ïî ïðåäïèñàíèå íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ëåñíè÷åéñòâî â ñðîê íå ïî-êúñíî îò äâå ãîäèíè îò óñòàíîâÿâàíå íà ïîâðåäèòå çàäúëæèòåëíî ñå ïðîâåæäà ñàíèòàðíà ñå÷ îò:
1. ñîáñòâåíèöèòå - çà ãîðèòå è çåìèòå  - ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè ëèöà, íà þðèäè÷åñêè ëèöà è íà îáùèíè; 
2. äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” – çà ãîðèòå è çåìèòå, ïðåäîñòàâåíè çà ñòîïàíèñâàíå íà êîìïàíèÿòà;
3. äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî § 68 îò Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à – çà ãîðèòå è çåìèòå, âêëþ÷åíè â òåðèòîðèàëíèÿ îáõâàò íà äåéíîñò íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå;
4. þðèäè÷åñêèòå ëèöà íà áþäæåòíà èçäðúæêà, êîèòî ïðîâåæäàò îáó÷åíèå èëè èçâúðøâàò íàó÷íà äåéíîñò, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèåòî, ñòîïàíèñâàíåòî, óñòðîéñòâîòî è îïàçâàíåòî íà ãîðèòå – çà ãîðèòå è çåìèòå, êîèòî ñà èì ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå.”;
á) àëèíåÿ 4 ñå îòìåíÿ.
24. Â ÷ë. 53 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
à) â àë. 2 ò. 1 è 6 ñå îòìåíÿò;
б) алинея 3 се изменя така:
“(3) Държавно предприятие “Национална горска компания” определя начините на ползване на дървесината от горите и земите – държавна собственост, предоставени за стопанисване на компанията.”;
в) алинея 4 се изменя така:
“(4) Начините на ползване на дървесината от горите и земите – общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет.”
25. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:  
а) алинея 2 се изменя така:
“(2) Условията и редът за провеждане на процедурите за ползване на дървесина по чл. 53, ал. 2 от горите от държавния горски фонд, предоставени за стопанисване на държавно предприятие “Национална горска компания”, се определят с правилника за прилагане на закона;  
б) алинеи 3 - 7 се отменят;
в) в ал. 8 думите “държавното лесничейство” се заменят с “държавно предприятие “Национална горска компания”;   
г) алинея 9 се отменя;
д) в ал. 10 думите “по ал. 9 имат и” се заменят с “да ползват дървесина по реда на чл. 53, ал. 2, т. 3 без провеждане на търг или конкурс имат”;
е) алинея 11 се отменя;
ж) алинея 12 се изменя така:
“(12) При повреди на инфраструктурата и при възникнала опасност за нейното нормално и безопасно функциониране държавно предприятие “Национална горска компания” ползва дървесината независимо от собствеността върху имота.”; 
3) създава се ал. 13:
“(13) Когато дървесината по ал. 12 е добита от гори и земи –  собственост на физически лица, на юридически лица и на общини, държавно предприятие “Национална горска компания” заплаща на собственика обезщетение в размер на разликата между цената за добитата от собствения му имот дървесина и извършените разходи за добива й.”   
26. В чл. 57а ал. 1 се изменя така:
“(1) Дейностите по осъществяване на ползването по реда на чл. 53, ал. 2, т. 3 и 4 могат да се извършват и от търговци, регистрирани в публичен регистър в Националното управление по горите.”
27. В чл. 58 се  правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 1:
“(1) Определянето на дърветата за сеч се извършва при съобразяване с видовете сечи, предвидени в лесоустройствения проект, план или програма, и съгласно условията, определени с наредбата по чл. 47, ал. 3.”; 
б) досегашната ал. 1 става ал. 2.
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея цифрата “1” се заменя с  “2”;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4;
д) създава се ал. 5:
“(5) Определянето на дърветата за сеч се извършва от:
1. служителите с лесовъдско образование в държавно предприятие “Национална горска компания” – за горите от държавния горски фонд, предоставени за стопанисване на компанията;
2. лицата, регистрирани по чл. 39, ал. 2, т. 1, и служителите с лесовъдско образование в държавно предприятие “Национална горска компания” – за гори - собственост на физически лица, на юридически лица и на общини;
3. служителите по горите в държавните предприятия по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча – за горите, включени в териториалния им обхват на дейност;
4. служителите по горите в юридическите лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите – за горите, които са им предоставени за ползване.”
28. Създава се чл. 58а:
“Чл. 58а. (1) Ползването на дървесината се извършва въз основа на утвърден комплектуван годишен лесосечен фонд.
(2) Комплектуваният годишен лесосечен фонд за горите – държавна собственост, се изготвя, както следва:
1. от държавно предприятие “Национална горска компания” - за горите, предоставени за стопанисване на компанията; 
2. от държавните предприятия по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча – за горите, включени в териториалния им обхват на дейност;
3. от юридическите лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите – за горите, които са им предоставени за ползване.
(3) Комплектуваният годишен лесосечен фонд по ал. 2 се представя в Националното управление по горите.
(4) Комплектуваният годишен лесосечен фонд за горите – собственост на общините, се изготвя от съответната община и се представя в съответното регионално управление на горите.
(5) Комплектуваният годишен лесосечен фонд за горите – собственост на физически лица и на юридически лица, с изключение на имотите по чл. 47, ал. 5, се изготвя от собственика и се представя в съответното държавно лесничейство.
(6) Комплектуваният годишен лесосечен фонд по ал. 2, 4 и 5 се представя до 30 октомври на годината, предхождаща годината на сечта.
(7) Комплектуваният годишен лесосечен фонд се утвърждава 
до 15 ноември на годината на представянето му, както следва:
1. от началника на Националното управление по горите или от упълномощено от него длъжностно лице – за горите по ал. 2;
2. от началника на съответното регионално управление на горите или от упълномощено от него длъжностно лице – за горите по ал. 4;
3. от съответното държавно лесничейство – за горите по ал. 5.
(8) Промени в утвърдения комплектуван годишен лесосечен фонд могат да се извършват от органа, който го е утвърдил, в срок 15 дни от датата на представяне на писмено искане за промяна.
(9) Искане за промяна по ал. 8 могат да подават лицата по ал. 2, 
4 и 5.
(10) Условията и редът за изготвяне и представяне на комплектувания годишен лесосечен фонд, както и на искането за промяна се определят с правилника за прилагане на закона.
(11) Органът по ал. 7 отказва да утвърди представения комплектуван годишен лесосечен фонд или искането за промяна по ал. 8, когато не са спазени условията и редът за неговото изготвяне и представяне.
(12) Отказът по ал. 11 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.”
29. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 накрая се добавя “с изключение на случаите, когато добивът на дървесина се извършва от гори и земи:
1. включени в териториалния обхват на дейност на държавните предприятия по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча;
2. предоставени за ползване на юридически лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите.”
б) създават се нови ал. 2 и 3:
“(2) В горите и земите по ал. 1, т. 1 позволително за сеч и извоз до временен склад се издава от директора на съответното държавно предприятие по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) В горите и земите по ал. 1, т. 2 позволително за сеч и извоз до временен склад се издава от ръководителя на съответното юридическо лице или от упълномощено от него длъжностно лице.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Позволително за сеч и извоз на дървени материали до временен склад за горите - държавна собственост, предоставени за стопанисване на държавно предприятие “Национална горска компания”, се издава за насаждения, включени в утвърдения комплектуван годишен лесосечен фонд по чл. 58а, ал. 7, т. 1.”;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5;
д) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея т. 2 се изменя така:
“2. утвърден комплектуван годишен лесосечен фонд.”;  
е) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя “към което се прилагат следните документи:
1. документ за собственост на имота;
2. удостоверение за наследници, когато гората е възстановена на наследниците на починал собственик;
3. нотариално заверено пълномощно, когато заявителят не е собственик;
4. утвърден комплектуван годишен лесосечен фонд.”;
ж) създават се нови ал. 8 и 9:
“(8) За ползване в гори – собственост на физически и/или на юридически лица с площ на всеки поземлен имот под 2 ха, към заявлението по ал. 7 се прилагат документите по ал. 7, т. 1, 2 и 3.
(9) Заявление за издаване на позволително за сеч и извоз до временен склад се подава: 
1. за горите по чл. 58а, ал. 2, т. 1 – от упълномощен служител на държавно предприятие “Национална горска компания”;
2. за горите по чл. 58а, ал. 4 – от лице, упълномощено от кмета на съответната община.”;
з) досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите “по ал. 4 и 5” се заличават;
и) досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея цифрата “6” се заменя 
с “10”;
к) досегашната ал. 8 става ал. 12 и в нея цифрата “7” се заменя 
с “11”;
л) досегашната ал. 9 става ал. 13 и в нея думите “се определя от директора на държавното лесничейство или упълномощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и” се заличават;
м) досегашната ал. 10 става ал. 14;
н) алинея 11 се отменя;
о) досегашната ал. 12 става ал. 15 и се изменя така:
“(15) Транспортирането на дървесина от временен склад се извършва след издаване на превозен билет от:
1. упълномощен служител на държавно предприятие “Национална горска компания” – за дървесината, добита от горите – държавна собственост, предоставени за стопанисване на компанията;
2. упълномощен служител на държавните предприятия по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча – за дървесината, добита от горите – държавна собственост, включени в териториалния им обхват на дейност;
3. ръководителите на юридическите лица, на които са предоставени права по чл. 16, ал. 4, или упълномощени от тях длъжностни лица – за дървесината, добита от горите, които са им предоставени за ползване;
4. лице, упълномощено от кмета на съответната община – за дървесината, добита от горите – общинска собственост;
5. собственика или упълномощено от него лице – за дървесината, добита от горите – собственост на физически или юридически лица.”
п) алинеи 13, 14 и 15 се отменят;
р) алинеи 17 и 18 се изменят така:
“(17) Превозните билети се предоставят от директора на държавното лесничейство срещу заплащане на стойността им.
(18) Лицата, на които са предоставени превозни билети, ежемесечно представят в държавното лесничейство опис на издадените превозни билети. Ежегодно до 31 декември лицата, на които са предоставени превозните билети, са длъжни да ги върнат в държавното лесничейство.”;
с) в ал. 19 думите “Държавните лесничейства и общините” се заменят с “Лицата по чл. 58а, ал. 2, 4 и 5”;  
т) в ал. 22 думите “ал. 1, 12, 13, 14 и 15” се заменят с “ал. 1, 7 и 15”.
30. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите “на такси на корен при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона” се заличават; 
б) в ал. 2 думите “за геоложки и минни проучвания” запетаята след тях както и думите “на такса на корен” се заличават; 
в) създава се ал. 3:
“(3) Условията и редът за ползване на дървесината по ал. 1 и 2 се определят с правилника за прилагане на закона.”
31. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 3 се изменя така:
“(3) Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват след издаване на писмено позволително.  Позволителните се издават от държавното лесничейство след заплащане на такса за административна услуга в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.“ 
б) създават се нови ал. 4 - 7:
“(4) Позволителното по ал. 3 се издава след подаване на писмено заявление от:
1. съответното поделение на държавно предприятие “Национална горска компания” - за горите и земите – държавна собственост, предоставени за стопанисване на компанията, включени в териториалния обхват на дейност на поделението;
2. лице, упълномощено от кмета на съответната община – за  горите и земите – общинска собственост;
3. собственика или упълномощено от него лице – за горите и земите – собственост на физически или юридически лица.
(5) В срок 7 дни от подаване на заявлението по ал. 4 директорът на държавното лесничейство или упълномощено от него длъжностно лице издава позволителното или се произнася с мотивиран отказ по заявлението. 
(6) Отказът по ал. 5 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(7) Лицата по ал. 4 могат да предоставят ползването на странични  горски продукти на трети лица, за което издават писмено разрешително. При предоставяне на ползването от  държавно предприятие “Национална горска компания” третото лице заплаща цена, определена с решение на управителния съвет на компанията.”;
в) досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея изречение второ се заличава;
г) алинея 5 се отменя.
32. В чл. 64 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 изречение второ се заличава;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
“(3) Директорът на държавното лесничейство отказва да издаде позволително за добив на смола, когато по лесоустройствен проект няма иглолистни насаждания или култури, в които предстои провеждане на възобновителна сеч.”; 
г) алинеи 4 и 5 се отменят. 
33. В чл. 67 след думата “позволително” се добавя “или разрешително”.
34. В чл. 68 се правят следните изменения:
а) алинея 3 се изменя така:
“(3) Държавното лесничейство издава позволително за паша след подаване на писмено заявление от:
1. съответното поделение на държавно предприятие “Национална горска компания” - за горите и земите – държавна собственост, предоставени за стопанисване на компанията, включени в териториалния обхват на дейност на поделението;
2. лице, упълномощено от кмета на съответната община – за  горите и земите извън тези по т. 1.”;
б) алинея 4 се изменя така:
“(4) Въз основа на издаденото от държавното лесничейство позволително лицата по ал. 3 издават на трети лица разрешителни за паша на селскостопански животни.”;
в) алинеи 5, 6, 12, 13 и 14 се отменят. 
35. В чл. 68а се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2  се създава т. 6:
“6. позволително за сеч.”; 
б) създават се нови ал. 3 и 4:
“(3) Документът по ал. 2, т. 2 не се изисква, когато:
1. държавно предприятие “Национална горска компания” подава заявление за износ на дървесина, добита от компанията от гори и земи от държавния горски фонд, които са й предоставени за стопанисване;
2. собственик на гори и земи от държавния горски фонд подава заявление за износ на дървесина, добита от собствените му гори.
(4) Документът по ал. 2, т. 6 се представя от лицата по ал. 3.”;
в) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
36. В чл. 68б, ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
“1. позволително или разрешително за странични ползвания;”;
б) точка 4 се изменя така:
“4. фактура, когато гъбите са придобити в резултат на търговска сделка, извършена на територията на страната;”.
37. В чл. 72 се правят следните изменения: 
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена управляват и контролират защитата на горите и земите от горския фонд.”;
б) алинеи 2 и 3 се отменят.
38. Създава се чл. 72а:
“Чл. 72а. (1) Лесозащитните мероприятия в горите и земите от горския фонд се провеждат:
1. за горите и земите от горския фонд – държавна собственост, предоставени за стопанисване на държавно предприятие “Национална горска компания”– от компанията; 
2. за горите и земите от горския фонд – собственост на физически лица, на юридически лица и на общини - от техните собственици;
3. за горите и земите от горския фонд, предоставени за ползване по чл. 16, ал. 4 – от ползвателите на имотите;
4. за горите и земите от горския фонд, включени в териториалния обхват на дейност на държавните предприятия по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча - от съответното държавно предприятие.
(2) Лицата по ал. 1 провеждат лесозащитните мероприятия за своя сметка и съгласно предписания, дадени от Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена за защита на горите.” 
39. В чл. 74 се създава ал. 3:
“(3) Министърът на земеделието и горите издава наредба за организацията и дейността на горската и ловната стража, горските и ловните надзиратели, охраната и контрола в горския фонд.”
40. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея  3 се отменя;
б) създават се ал. 6 - 11:
“(6) Държавно предприятие “Национална горска компания”, държавните предприятия по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча и юридическите лица, на които са предоставени права по чл. 16, ал. 4, организират за своя сметка охраната на горите и земите от държавния горски фонд, предоставени им за стопанисване или ползване.
(7) Непосредствената охрана на горите и земите по ал. 5 и 6 се осъществява от горски надзиратели, които отговарят на изискванията за  горски стражари по отношение на образование и квалификация. Горските надзиратели имат правата и задълженията на горски стражари по чл. 34, 
ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 12.
(8) Горските надзиратели охраняват и извършват проверки само в горите и земите от горския фонд - собственост на оправомощилите ги лица по ал. 5 и 6.
(9) Служителите по горите и горските надзиратели при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта по образец, издадена от:
1. Националното управление по горите – за служителите по горите, както и за горските надзиратели, назначени от държавните предприятия по 
§ 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, и за юридическите лица, на които са предоставени права по чл. 16, ал. 4; 
2. държавното лесничейство – за горските надзиратели, назначени от физически лица, от юридически лица и от общини – собственици на гори и земи от горския фонд;
3. държавно предприятие “Национална горска компания” – за горските надзиратели, назначени от компанията.
(10) Служителите по горите и горските надзиратели са длъжни в 
3-дневен срок от прекратяване на правоотношението им да върнат служебната си карта на лицето, което я е издало.
(11) Условията и редът за издаване на служебните карти се определят с правилника за прилагане на закона.”
41. В чл. 76а се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
“(2) Противопожарните мероприятия в горите и земите от горския фонд се провеждат:
1. за горите и земите от горския фонд – държавна собственост, предоставени за стопанисване на държавно предприятие “Национална горска компания”– от компанията; 
2. за горите и земите от горския фонд – собственост на физически лица, на юридически лица и на общини - от техните собственици;
3. за горите и земите от горския фонд, предоставени за ползване по чл. 16, ал. 4 – от ползвателите на имотите;
4. за горите и земите от горския фонд, включени в териториалния обхват на дейност на държавните предприятия по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча - от съответното държавно предприятие. 
(3) Лицата по ал. 2, както и собствениците на недвижими имоти, граничещи с горския фонд, са длъжни да провеждат противопожарни  мероприятия за своя сметка и съгласно предписания, дадени от Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и от структурните звена на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”.
(4) Непосредственият контрол по изпълнение на противопожарните мероприятия се осъществява от държавните лесничейства и от структурните звена на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”.”
42. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 7:
“(7) Лицата по чл. 76а, ал. 2, т. 1, 3 и 4 създават групи за гасене на горски пожари.”
б) досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така: 
“(8) В гасенето на горски пожари участват групите по ал. 6 и 7, специализираните органи за пожарна и аварийна безопасност, формированията на Гражданската защита и служителите по горите.”;
â) äîñåãàøíàòà àë. 8 ñòàâà àë. 9;
ã) äîñåãàøíàòà àë. 9 ñòàâà àë. 10 è â íåÿ ñëåä äóìèòå “íàðåäáàòà ïî ÷ë. 76à” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “àë. 1”.
43. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) Контролните горски марки се изработват по поръчка на Националното управление по горите и се предоставят на служителите по горите, на служители с лесовъдско образование в държавно предприятие “Национална горска компания”, както и на лицата, упражняващи частна лесовъдска практика. На служителите по горите в Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена контролната горска марка се  предоставя безвъзмездно.
(3) Дървесината, добита от горския фонд преди транспортирането й от временен склад, се маркира с експедиционна горска марка.”;  
б) в ал. 4 думите “държавните лесничейства” се заменят с “Националното управление по горите, държавно предприятие “Национална горска компания”, държавните дивечовъдни станции по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, 
учебно-опитните горски стопанства и собствениците на гори”;
в) алинея 5 се изменя така:
“(5) Дървесината, добита от обектите по чл. 16, ал. 3, се маркира с експедиционна горска марка, предоставена от съответното държавно лесничейство.”;
г) създават се нови ал. 7 и 8:
“(7) Експедиционните горски марки се изработват от лицата по ал. 4 и се използват след регистрирането им в съответното регионално управление на горите.
(8) Дървесината, добита  от гори – собственост на физически лица, на юридически лица и на общини, може да се маркира с експедиционна горска марка от съответното държавно лесничейство срещу заплащане на такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.“;
д) досегашните ал. 7 - 15 стават съответно ал. 9 - 17. 
44. Â ÷ë. 86 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
а) в ал. 2 след думата “водите” се добавя “органите на пожарната и аварийна безопасност, собственика и/или ползвателя на земята или държавно предприятие “Национална горска компания”;
б) в ал. 4, т. 1 след думата “водите” се добавя “органите за пожарна и аварийна безопасност, собственика и/или ползвателя на земята или държавно предприятие “Национална горска компания”.
45. В чл. 91 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Дейностите по управление, опазване и контрол на горите и земите от горския фонд, както и издръжката на Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена се финансират от бюджета на Министерството на земеделието и горите.”;
б) алинея 2 се отменя.
46. Член 92 се отменя.
47. В чл. 93 се правят следните изменения:
а) точка 2 се изменя така:
“2. от услуги;”
б) точка 3 се отменя;
в) точка 14 се отменя;
г) точка 16 се изменя така:
“16. средства от български или чуждестранни правителствени институции, неправителствени организации, лица и други;”
д) точка 17 се отменя.
48. В чл. 94 се правят следните изменения:
а) в т. 2 след думата “фонд” се поставя тире и се добавя “собственост на физически лица, на юридически лица и на общини”;
б) в т. 3 думите “от държавния горски фонд и за горите и земите от горския фонд” се заличават;
в) в т. 7 думите “горски пътища” и “и противопожарни” се заличават;
г) точки 11 и 12 се отменят;
д) точка 13  се изменя така:
“13. защита на горите – собственост на физически лица;”
е) в т. 14 след думата “охраната” се добавя “и контрола”;
ж) точка 15 се изменя така:
“15. средства за изготвяне на задания за изработване на лесоустройствени проекти за гори и земи от държавния горски фонд и инвентаризация на горския фонд, както и за извършване на авторски надзор по изпълнение на лесоустройствените проекти за държавния горски фонд.”   
49. В чл. 95 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) точки 1, 4 и 5 се отменят;
бб) точка 6 се изменя така:
“6. защита на горите - собственост на физически лица;”
вв) в т. 7 след думата “охрана” се добавя “и контрол”;
гг) точка 8 се отменя;
дд) в т. 10 думите “ползването и” се заличават;
ее) в т. 14 думите “торове” и “за дейността в държавните гори” се заличават;
жж) точка 18 се отменя;
зз) в т. 19 думите “за държавния горски фонд и” се заличават;
ии) в т. 21 след думата “горите” се добавя “и ловното стопанство”;
кк) точки 29-32 се отменят;
лл) точка 36 се отменя;
мм) в т. 37 след предлога “на” се добавя “горската и“;
нн) точки 38-42 се отменят;
оо) точки 47 и 48 се отменят;
б) алинея 2 се отменя.
50. ×ëåí 96 ñå îòìåíÿ.
51. Â ÷ë. 97, àë. 2 äóìèòå “÷ë. 72” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 72à”.
52. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 97á:
“×ë. 97á. (1) Êîéòî èçïîëçâà çà çåìåäåëñêî ïîëçâàíå ìåæäóðåäèÿ â íîâîñúçäàäåíè ãîðñêè êóëòóðè èëè íåâúçîáíîâåíè ñå÷èùà íå ïî óñòàíîâåíèÿ â ÷ë. 15ã ðåä, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 50 äî 500 ëâ.
(2) Êîéòî, èçïîëçâàéêè çà çåìåäåëñêî ïîëçâàíå ìåæäóðåäèÿ â íîâîñúçäàäåíè ãîðñêè êóëòóðè èëè íåâúçîáíîâåíè ñå÷èùà, ïîâðåäè çàñàäåíèòå ôèäàíêè, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 50 äî 500 ëâ.
(3) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 è 2 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö, íà íàðóøèòåëÿ ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 500 äî 3000 ëâ.”
53. Â ÷ë. 99 äóìèòå “àë. 1, 2 è 4” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 1, 2, 3, 4 è 5”.
54. ×ëåí 100à ñå îòìåíÿ.
55. Â ÷ë. 101 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
à) â àë. 1 äóìèòå “àë. 3” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 4”, à äóìèòå “àë. 13” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 15”;
á) ñúçäàâà ñå àë. 3:
“(3) Ïðè íàðóøåíèå íà ÷ë. 58, àë. 4 ëèöåòî, íà ÷èåòî èìå å èçäàäåíî ïîçâîëèòåëíîòî çà ñå÷ è èçâîç, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 50 äî 1000 ëâ.”
56. ×ëåí 101à ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 101à. (1) Êîéòî îïðåäåëè äúðâåòà çà ñå÷ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 58, 
àë. 1, íå ìàðêèðà îïðåäåëåíèòå çà ñå÷ äúðâåòà ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà 
÷ë. 58, àë. 2 è 3 èëè ïðåäîñòàâè êîíòðîëíàòà ãîðñêà ìàðêà íà òðåòî ëèöå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 1000 ëâ.
(2) Íàêàçàíèåòî ïî àë. 1 ñå íàëàãà è íà ëèöå, êîåòî ìàðêèðà äúðâåòàòà çà ñå÷, áåç äà èìà ïðàâî íà òîâà.”
57. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 101á:
“×ë. 101á. (1) Êîéòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèåòî ñè ïî ÷ë. 59, àë. 18, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 50 äî 200 ëâ.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö, íà íàðóøèòåëÿ ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 100 äî 500 ëâ.”
58. Â ÷ë. 102, àë. 1 äóìèòå “àë. 14” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 16”.
59. Â ÷ë. 102à, àë. 1 äóìèòå “àë. 4” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 8”, à ñëåä äóìàòà “ïîçâîëèòåëíî” ñå äîáàâÿ “èëè ðàçðåøèòåëíî”. 
60. Â ÷ë. 102á äóìèòå “àë. 15” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 17”
61. Â ÷ë. 106 äóìèòå “àë. 7 èëè 9” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 8 èëè 10”. 
62. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите “ал. 12” се заменят с “ал. 3 и/или 14”;
б) създава се ал. 3:
“(3) Който маркира дървета за сеч или дървесина с горска или производствена марка не по установения ред, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.”
63. В чл. 112, ал. 4 думите “ал. 14” се заменят с “ал. 11, 15 и 16”.
64. В чл. 113, ал. 1 след думите “служители по горите” се поставя запетая и се добавя “горските надзиратели”. 
65. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 5 се отменя;
б) създава се т. 15:
“15. “комплектуван годишен лесосечен фонд” е обемът на дървесината в маркирани за сеч насаждения, в които ще се осъществява добив в рамките на една календарна година.”
§ 7. В § 127 от Закона за изменение и допълнение на Закона за горите след думата “станции” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, а думите “ал. 21” се заменят с “ал. 24”.
§ 8. В чл. 52 от Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г. и бр. 23, 77 и 91 от 2002 г.) ал. 2 и 3 се изменят така:
“(2) Държавно предприятие “Национална горска компания” създава поделения за изпълнение на плановете за управление на природните паркове.
(3) Функциите, задачите и дейностите на поделенията по ал. 2 се определят с акта за създаването им.”
§ 9. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г. и бр. 77 и 79 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 8, ал. 1 след думата “станции” се поставя тире и се добавя “териториални поделения на държавно предприятие “Национална горска компания”.
2. В чл. 9:
а) в ал. 1 след думите “№ 2” се поставя запетая и се добавя “т. 38 и 39”;
б) в ал. 2  след думата “станции” се добавя “по ал. 1 и по чл. 8, 
ал. 1”;
в) алинея 3  се отменя;
г) в ал. 4 след думата “станции” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”;
д) алинея 5 се отменя;
е) в ал. 6 след думата “станции” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”;
ж) в ал. 7 думите “по ал. 2, т. 1 - 5 и по ал. 3” се заменят с “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”, а думите “Министерството на земеделието и горите” се заменят с “Министерския съвет”;
з) в ал. 8 след думата “станции” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”.
3. Членове  9а-9г се отменят.
4. В чл. 10, т. 1 думите “в границите на държавните лесничейства” се заличават.
5. в чл. 14 т. 7 се отменя.
6. в чл. 16 ал. 1 се изменя така:
“(1) Регионалните управления на горите осъществяват дейностите по чл. 14 в определения им териториален обхват на  дейност.”
7. В чл. 17 след думата “станции” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”.
8. В чл. 18 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите “и държавните дивечовъдни станции” се заличават;
б) в ал. 2 думите “държавните дивечовъдни станции” се заменят с “държавно предприятие “Национална горска компания”;
в) в ал. 3 думите “или държавната дивечовъдна станция” се заличават.
9. Член 20 се отменя.
10. В чл. 22 ал. 3 се отменя.
11. В чл. 23 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите “или държавната дивечовъдна станция” се заличават;
б) в ал. 5 думите “и държавните дивечовъдни станции” се заличават.
12. В чл. 29 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите “или държавната дивечовъдна станция” се заличават;
б) в ал. 4 запетаята след думата “лесничейство”, както и думите “съответно в държавната дивечовъдна станция” се заличават.
13. Член  34 се изменя така:
“Чл. 34. Дивечът в страната се стопанисва от държавно предприятие “Национална горска компания”, държавните дивечовъдни станции по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, лицата по чл. 11, български юридически лица и ловните сдружения по чл. 30, ал. 4 и по чл. 31, ал. 1.”
14. В чл. 36 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите “Държавните лесничейства стопанисват” се заменят с “Държавно предприятие “Национална горска компания” стопанисва или предоставя на български юридически лица стопанисването на”, а думите “в района им на дейност” се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
“(2) Предоставянето на стопанисването и ползването на дивеча по ал. 1 се извършва чрез конкурс за срок от 10 до 15 години в зависимост от основния вид дивеч.”;
в) алинея 3 се отменя.
15. Създават се чл. 36а – 36л:
“Чл. 36а. (1) Държавно предприятие “Национална горска компания” предоставя стопанисването и ползването на дивеча по чл. 36, ал. 1 заедно с ловната база и биотехническите съоръжения.
(2) Генералният директор на държавно предприятие “Национална горска компания” със заповед определя:
1. дивечовъдните участъци, за които да бъдат проведени конкурси;
2.  график за провеждането на конкурсите.
Чл. 36б. (1) Кандидатът за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
2. да не се намира в ликвидация;
3. да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване;
4. да не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
5. да не е осъден за банкрут;
6. да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако е реабилитиран;
7.  да има сключени трудови договори със:
а) специалист по ловно стопанство с висше образование с не по-малко от 3 години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за управление, стопанисване и ползване на дивеча;
б) най-малко един специалист по ловно стопанство, който има свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 ха ловна площ.
(2) Договорите по ал. 1, т. 7 могат да бъдат сключени и под отлагателно условие, че влизат в сила след спечелването на конкурса.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 4, 5 и 6 се отнасят за управителите и изпълнителните членове на управителните органи на кандидата.
(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 1, т. 4 - с декларация.
Чл. 36в. (1) Ръководителят на съответното териториално поделение на държавно предприятие “Национална горска компания” открива конкурса със заповед, която съдържа:
1. правно и фактическо основание за откриване на процедурата;
2. наименование на дивечовъдния участък;
3. срок за предоставяне стопанисването на дивеча;
4. цена на документацията за участие в конкурса;
5. изисквания към кандидатите за участие в процедурата;
6. началния размер на годишната вноска за ползване на дивеча в участъка;
7.  началната годишна наемна цена на ловната база;
8.  критерии за оценка на предложенията с определяне начина на оценяване на отделните критерии и определяне на относителната им тежест в комплексната оценка на предложението;
9.  срок за представяне на писмени предложения, който не може да бъде по-кратък от 10 календарни дни;
10.  място, ден и час за провеждане на конкурса.
(2) Началната цена по т. 7 се определя по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление 
№ 235 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 8, 24, 45 и 62 от 1997 г., бр. 2, 29, 58 и 90 от 1998 г., бр. 13 от 1999 г., бр. 14 и 70 от 2000 г., бр. 44 от 2001 г. и бр. 11 и 53 от 2003 г.).
(3) Заповедта за откриване на процедурата се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 календарни дни преди датата на провеждане на конкурса.
(4) Когато в срока, определен за подаване на предложенията,  не постъпи нито едно предложение, органът по ал. 1 може да удължи срока за подаване на предложения до 20 календарни дни.
(5) Всяка промяна в срока за подаване на предложения трябва да бъде публикувана по реда на ал. 3.
Чл. 36г. Съответното териториално поделение на държавно предприятие “Национална горска компания” изготвя документация за участие в конкурса, която трябва да съдържа всички необходими данни, указания и изисквания за подготовка на предложението.
Чл. 36д. (1) До изтичането на срока за подаване на предложенията всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или да оттегли предложението си.
(2) Всеки кандидат в конкурса има право да представи само едно предложение.
Чл. 36е. (1) Конкурсът се провежда в съответното териториално поделение на държавно предприятие “Национална горска компания” от комисия, назначена със заповед на генералния директор на държавно предприятие “Национална горска компания” след изтичането на срока за представяне на предложенията.
(2) Условията и редът за назначаване на комисията, както и изискванията към членовете й се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.
Чл. 36ж. (1) Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат, който:
1. не е представил някой от необходимите документи;
2. не може да участва в конкурса поради наличие на обстоятелствата по чл. 36б, ал. 1;
3. е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените условия;
4. не е представил изисканите от комисията допълнителни доказателства в срока по чл. 36е, ал. 3.
(2) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждането на конкурса да уведомяват комисията, съответно ръководителя на териториалното поделение на държавно предприятие “Национална горска компания”, за всички промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 36з. (1) Ръководителят на териториалното поделение на държавно предприятие “Национална горска компания” със заповед обявява резултатите от класирането не по-късно от 3 работни дни след приключването на работата на комисията.
(2) Заповедта по ал. 1 е индивидуален административен акт по смисъла на Закона за административното производство.
(3) Органът по ал. 1 писмено уведомява кандидатите за резултатите от оценяването на предложенията.
Чл. 36и. (1) В едномесечен срок от обявяването на заповедта по 
чл. 36з, ал. 1 ръководителят на съответното териториално поделение на държавно предприятие “Национална горска компания” сключва договор за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък с юридическото лице, спечелило конкурса.
(2) Като клаузи в договора се включват всички предложения от офертата на кандидата, спечелил конкурса.  Договорът се утвърждава от генералния директор на държавно предприятие “Национална горска компания”.
(3) Договор не се сключва:
1. преди изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта по чл. 36з, ал. 1;
2. при наличие на подадена жалба срещу заповедта по чл. 36з, 
ал. 1 до постановяване на решение по нея.
Чл. 36к. (1) Страните по договора могат да го променят само при възникване на обстоятелства, в резултат на които договорът  засяга законните интереси на някоя от страните.
(2) Когато в срока на действие на договора лицето, стопанисващо дивеча, е достигнало допустимите дивечови запаси, договорът може да бъде продължен без провеждане на конкурс за срок не по-дълъг от определения в чл. 36, ал. 2.
Чл. 36л. (1) Държавните лесничейства предоставят стопанисването на дивеча чрез пряко договаряне на ловните сдружения по чл. 30, ал. 4 в ловностопанските райони и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча извън тези по чл. 35 и 36. 
(2) Условията и редът за провеждане на конкурс и пряко договаряне за стопанисване и ползване на дивеча се уреждат с правилника за прилагане на закона.”
16. Член 39 се изменя така:
“Чл. 39. (1) Лицата по чл. 34 създават и поддържат специализирана фуражна база при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. 
(2) За създаване на специализирана фуражна база министърът на земеделието и горите предоставя за безвъзмездно ползване площи от държавния поземлен фонд и/или от държавния горски фонд на лицата по 
чл. 34.”
17. В чл. 41, ал. 2, изречение второ думите “държавните дивечовъдни станции и ловните сдружения по чл. 30 и 31” се заличават.  
18. В чл. 44, ал. 5, изречение второ след думата “станция” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”.
19. В чл. 46, ал. 1 след думите “в държавните дивечовъдни станции” се поставя запетая и се добавя “в дивечовъдните участъци”.
20. Член 48 се изменя така:
“Чл. 48. (1) Ловуването в ловностопанските райони, в които дивечът се стопанисва от държавно предприятие “Национална горска компания” и от държавните дивечовъдни станции по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, се извършва по реда на организирания ловен туризъм.
(2) Селекционният и санитарният отстрел, както и отстрелът на хищници в ловностопанските райони, в които дивечът се стопанисва от държавно предприятие “Национална горска компания” и от държавните дивечовъдни станции по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, се осъществяват от служителите на стопанисващия дивеча в тях или от лица с придобита квалификация по реда на чл. 26 и 27, или по реда на организирания ловен туризъм.” 
21. В чл. 50 думите “от държавното лесничейство” се заличават, а след думите “чл. 36” се добавя “чл. 36и и 36л”.
22. В чл. 55 след думата “станция” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”.
23. В чл. 57, ал. 2, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 след думата “станции” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”.
24. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думата “станции” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”;
б) създава се нова ал. 2:
“(2) Държавно предприятие “Национална горска компания” организира охраната на дивеча в ловностопанските райони, стопанисвани от компанията.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение второ се заличава.
г) създава се нова ал. 4:
“(4) Непосредствената охрана по ал. 2 и 3 се осъществява от ловни надзиратели.”;
д) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думата “правата” се добавя “и задълженията”;
е) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея т. 6 се отменя;
ж) досегашната ал. 5 става ал. 7;
з) досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
“(8) Ловните надзиратели в поверените им ловностопански райони имат правата на ловните стражари по ал. 4 с изключение на тези по ал. 4, т. 4 и 13, като имат право да проверяват всички документи за лов.”
25.  В чл. 68 ал. 2 думите “с площ над” се заменят със “със средна площ”.
26. В чл. 71 ал. 2 се отменя.  
27. В чл. 82 след думата “станция” се добавя “по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”.
28. В Преходните и заключителните разпоредби § 6 се отменя.
§ 10. Държавните дивечовъдни станции - териториални поделения на държавно предприятие “Национална горска компания”, осъществяват дейността си по Закона за лова и опазване на дивеча в  териториалния обхват на дейност на държавните дивечовъдни станции, определени в приложение № 2, т. 1-37 и т. 40 и 41, определен с акт на началника на Националното управление по горите, издаден на основание чл. 9, ал. 3.
§ 11. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 92 и 97 от 2000 г., бр. 43 и 45 от 2002 г.) в чл. 4, ал. 1, т. 4 се създават букви “з” – “н”:
“з) възлагане изработването на лесоустройствени проекти на горите и земите от горския фонд; 
и) възлагане строителството на сгради и инфраструктурни проекти в държавния горски фонд;
к) възлагане изграждането на бази за интензивно развъждане и ползване на дивеча с площ над 1500 дка;
л) възлагане изграждането на нови съоръжения за борба с ерозията и свлачищата в държавния горски фонд;
м) възлагане на научни разработки в областта на горското и ловното стопанство;
н) възлагане извършването на пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване за единични обекти, когато тя не се възлага комплексно с други дейности по създаване на нови гори.”
§ 12. До привеждането на Правилника за прилагане на Закона за горите в съответствие с разпоредбите на този закон ползването на дървесина от горите – държавна собственост, предоставени за стопанисване на държавно предприятие “Национална горска компания”, се извършва по следния ред:
1. Ползването на дървесина от горите в държавния горски фонд се предоставя в съответствие с график, одобрен от генералния директор на държавно предприятие “Национална горска компания”  или от упълномощено от него длъжностно лице.
2. Процедурите по чл. 57, ал. 2 се организират от съответното поделение на компанията.
3.  Заповедта за провеждане на търг се издава от ръководителя на съответното поделение на компанията.
4. Обявата за търга се поставя на определените места в сградата на общинската администрация и на съответното поделение на компанията.
5. След изтичането на срока за подаване на офертите ръководителят на съответното поделение на компанията издава заповед, с която определя състава на комисията за провеждане на търга. Членовете на комисията са служители на компанията.
6. Протоколът за работата на комисията и цялата документация, събрана в хода на провеждането на съответната процедура, се представят на органа, издал заповедта за откриване на процедурата.
7. 	Комисията изготвя протокол в 3 екземпляра - за спечелилия процедурата, за класирания на второ място и за продавача.
8. При търгове с тайно наддаване офертите се депозират преди процедурата в съответното поделение на компанията, като се вписват в регистър по образец, одобрен от генералния директор на компанията.
9. Заповедта за провеждане на процедура за преговори с потенциални ползватели се издава от ръководителя на съответното поделение на компанията, а в случаите, когато правото на ползване на дървесина от държавния горски фонд се предоставя за задоволяване потребностите на потребители с годишен обем на преработваната от тях технологична дървесина не по-малко от 50 000 куб. м - от генералния директор на компанията или от упълномощен от него служител.
10. При преговорите офертите се депозират в съответното поделение на компанията, а в случаите, когато правото на ползване на дървесина от държавния горски фонд се предоставя за задоволяване потребностите на потребители с годишен обем на преработваната от тях технологична дървесина не по-малко от 50 000 куб. м - в централното управление на компанията.
11.  Насажденията, включени в обекта, се предават на ползвателя от ръководителя на съответното поделение на компанията или от упълномощено от него длъжностно лице с подписване на предавателно- приемателен протокол, който се подписва от представител на търговеца – регистриран  лесовъд.
12. При различия между утвърдения технологичен план и приложената към условията за провеждане на процедурата технологична схема относно технологичните просеки ръководителят на съответното поделение на компанията назначава  комисия, която да установи дали това води до разлики в количествата дървесина за ползване общо в насаждението и по категории.  В комисията се включват представители на компанията и представител на търговеца - регистриран лесовъд. 
13. Останалите разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за горите се прилагат съответно, доколкото не противоречат на Закона за горите и на Закона за държавно предприятие “Национална горска компания”.
§ 13. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите създава със заповед областни комисии, които изготвят списък на имотите, включени в горския фонд по силата на 
чл. 2, ал. 2 от Закона за горите.
(2) Комисиите по ал. 1 са в състав: председател – представител на областната дирекция “Земеделие и гори”, и членове:  представител на съответната община, определен от общинския съвет, представител на съответната общинска служба по земеделие и гори, представител на регионалното управление на горите и представител на съответното държавното лесничейство. 
(3) Областната комисия извършва на място и по документи проверка  за наличието на имоти по ал. 1 в териториалния обхват на дейност на съответното държавно лесничейство  и изготвя протокол за работата си, към който прилага списък на имотите по ал. 1. В протокола се описват размерът на имотите, видът и произходът на гората и се прилага скица на имота и таксационна характеристика.
(4) Протоколът се предоставя в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон на министъра на земеделието и горите, който го утвърждава в 14-дневен срок.
(5) Въз основа на утвърдения протокол по ал. 4 министърът на земеделието и горите в 14-дневен срок издава заповед за вписване на имотите по ал. 1 в горския фонд.
(6) Копие от заповедта по ал. 5 се изпраща на съответните общински служби по земеделие и гори и на съответните държавни лесничейства в 14-дневен срок от издаването й.
(7) Общинската служба по земеделие и гори служебно изпраща копие от заповедта по ал. 5 на собствениците на имотите по ал. 1 в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Общинската служба по земеделие и гори отразява промяната в картата на възстановената собственост.
§ 14. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на земеделието и горите.
§ 15. Параграф 5 влиза в сила от 1 януари 2004 г.
§ 16. Òîçè çàêîí âëèçà â ñèëà â øåñòìåñå÷åí ñðîê îò äàòàòà íà îáíàðîäâàíåòî ìó â “Äúðæàâåí âåñòíèê” ñ èçêëþ÷åíèå íà ÷ë. 1 è ãëàâà òðåòà “Îðãàíè íà óïðàâëåíèå íà êîìïàíèÿòà”. 

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………   …………… 2003 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:
(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ) 
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êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå
“Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ”


Çàêðèâàíåòî íà Íàöèîíàëåí ôîíä “Áúëãàðñêà ãîðà” è ïðåõîäúò êúì áþäæåòíî ôèíàíñèðàíå ñúçäàâà ñåðèîçíè òðóäíîñòè ïðåä ãîðñêèÿ îòðàñúë è ïðåïÿòñòâà íîðìàëíîòî ìó ôóíêöèîíèðàíå. Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò ïðèõîäèòå â Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå ñå ôîðìèðàò îñíîâíî ïî äâà íà÷èíà – îò ñîáñòâåíè ïîñòúïëåíèÿ è îò äúðæàâíèÿ áþäæåò. Âñÿêà ãîäèíà èçäðúæêàòà íà ñòðóêòóðèòå íà Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå íàðàñòâà óñïîðåäíî ñ íåïðåêúñíàòî ïðîìåíÿùèòå ñå èêîíîìè÷åñêè óñëîâèÿ, ïåðèîäè÷íîòî èíäåêñèðàíå íà ðàáîòíèòå çàïëàòè è óâåëè÷àâàíåòî íà öåíèòå íà óñëóãèòå è åíåðãîíîñèòåëèòå. Ïðè òàêàâà òåæêà èêîíîìè÷åñêà ñèòóàöèÿ, îò åäíà ñòðàíà, è ïðè îòíîñèòåëíî ïîñòîÿííî íàìàëÿâàùèÿ ðàçìåð íà áþäæåòíàòà ñóáñèäèÿ çà ãîðñêèÿ îòðàñúë, îò äðóãà - Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå å èçïðàâåíî ïðåä íåîáõîäèìîñòòà åæåãîäíî äà ñúêðàùàâà ñðåäñòâàòà, îòïóñêàíè çà èçâúðøâàíå íà ëåñîêóëòóðíèòå äåéíîñòè â ãîðèòå.
Èçõîä îò êðèçàòà â ãîðèòå å ñúçäàâàíåòî íà Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ, êîÿòî äà ïîåìå ïðàâàòà è îòãîâîðíîñòèòå, ñâúðçàíè ñúñ ñòîïàíèñâàíåòî íà ãîðñêèÿ ôîíä. Íàðîäíîòî ñúáðàíèå íà 19 àïðèë 
2002 ã. ïðèå ðåøåíèå îòíîñíî ïðîáëåìèòå íà áúëãàðñêàòà ãîðà. Â íåãî å ïðåïîðú÷àíî ñúçäàâàíåòî íà Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ – äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 62 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí. Èäåÿòà íà Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå å êîìïàíèÿòà äà áúäå áúëãàðñêè ìîäåë çà óïðàâëåíèå íà ãîðèòå, ñúîáðàçåí ñ íàöèîíàëíèòå îñîáåíîñòè. Ðàçðàáîòåíèÿò áúëãàðñêè ìîäåë íà óïðàâëåíèå íà ãîðñêèÿ ñåêòîð íå êîïèðà àâòîìàòè÷íî ÷óæäèÿ îïèò, à ñå âúçïîëçâà îò ïîñòèãíàòèòå â ìåæäóíàðîäåí àñïåêò ïîëîæèòåëíè ðåçóëòàòè, êàòî ãè àäàïòèðà êúì îñîáåíîñòèòå íà áúëãàðñêàòà ïðèðîäà. Ñúçäàâàíåòî íà Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ ñå ïîäêðåïÿ îò Ñâåòîâíàòà áàíêà.
Ïðåäâèæäà ñå Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà êîìïàíèÿ äà áúäå ñòðóêòóðèðàíà êàòî ñàìîñòîÿòåëíî þðèäè÷åñêî ëèöå – äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 62, àë. 3 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí, êîåòî ùå îðãàíèçèðà â èíòåðåñ íà îáùåñòâîòî öÿëîñòíîòî óïðàâëåíèå, óñòîé÷èâîòî ñòîïàíèñâàíå, ìíîãîôóíêöèîíàëíîòî ïîëçâàíå è âúçîáíîâÿâàíåòî íà ãîðèòå êàòî ïðèðîäåí ðåñóðñ. Âàæíà öåë å àêóìóëèðàíåòî íà äîñòàòú÷íî ôèíàíñîâè ðåñóðñè, ãàðàíòèðàùè èçïúëíåíèåòî íà ïðåäâèäåíèòå ìåðîïðèÿòèÿ ñúãëàñíî äåéñòâàùèòå ëåñîóñòðîéñòâåíè ïðîåêòè. Öåëòà å èçâúðøâàíåòî íà ñúîòâåòíèòå ìåðîïðèÿòèÿ äà ñå âúçëàãà åäèíñòâåíî íà ñïåöèàëèçèðàíè ôèðìè ñ äîêàçàí îïèò è ïðîôåñèîíàëíè óìåíèÿ, êîåòî îò ñâîÿ ñòðàíà ùå äîâåäå äî çíà÷èòåëíî íàìàëÿâàíå áðîÿ íà íàðóøåíèÿòà â ãîðñêèÿ îòðàñúë. Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà êîìïàíèÿ ùå îñúùåñòâÿâà ðàçíîðîäíà ñòîïàíñêà äåéíîñò, êàòî îñâåí îñíîâíàòà, ñâúðçàíà ñ èçâúðøâàíåòî íà ïðåäâèäåíèòå ëåñîâúäñêè ìåðîïðèÿòèÿ, ùå ñå èçâúðøâàò è êîíñóëòàíòñêà äåéíîñò, ïðîåêòèðàíå è ñòðîèòåëñòâî â äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, òóðèñòè÷åñêà äåéíîñò, ñòîïàíèñâàíå è ïîëçâàíå íà äèâå÷à è ðèáàòà, îðãàíèçèðàí ëîâåí òóðèçúì, óïðàâëåíèå íà ïðèðîäíèòå ïàðêîâå è çàùèòåíèòå òåðèòîðèè, êîèòî íå ñà èçêëþ÷èòåëíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, è äðóãè. Îñíîâíàòà öåë å äà ñå ïîñòèãíå ïîëîæèòåëåí èêîíîìè÷åñêè ðåçóëòàò, ñú÷åòàí ñ îïòèìàëíà ãðèæà çà îïàçâàíå è âúçïðîèçâîäñòâî íà áúëãàðñêàòà ãîðà.
Â íàñòîÿùèÿ ìîìåíò äúðâîïðåðàáîòâàùàòà ïðîìèøëåíîñò ñå íàìèðà â ñúñòîÿíèå íà íåñèãóðíîñò ïðè ñíàáäÿâàíåòî ñ äúðâåñèíà – è êàòî êà÷åñòâî, è êàòî êîëè÷åñòâî. Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà êîìïàíèÿ ùå áúäå íàäåæäåí ïàðòíüîð çà òàçè ïðîìèøëåíîñò íà áàçàòà íà äîãîâîðíè âçàèìîîòíîøåíèÿ â óñëîâèÿòà íà ðåàëíà ïàçàðíà èêîíîìèêà è ùå ãàðàíòèðà ðèòìè÷íè ïîñòúïëåíèÿ íà íåîáõîäèìèòå é êîëè÷åñòâà êà÷åñòâåíà ñóðîâèíà â äîãîâîðåíè ñðîêîâå. Ïî òîçè íà÷èí ùå áúäå îñèãóðåíà ñòàáèëíîñòòà â ãîðñêàòà ïðîìèøëåíîñò, êîåòî ùå ñúçäàäå è ïî-áëàãîïðèÿòíè óñëîâèÿ çà íàâëèçàíå íà ÷óæäåñòðàííè èíâåñòèöèè â ãîðñêèÿ ñåêòîð. Âúâ âðúçêà ñ òîâà ïðåäëàãàíèÿò ìîäåë íà óïðàâëåíèå íå ñàìî íÿìà äà çàñåãíå, íî è ùå ïîäïîìîãíå è ùå ãàðàíòèðà èíòåðåñèòå íà âñè÷êè ñóáåêòè, êîèòî ó÷àñòâàò â ãîðñêèÿ îòðàñúë.
Íåâúçìîæíî å â åäíà äúðæàâà, êúäåòî íÿìà ÿñíî ðåãëàìåíòèðàíè ïðàâîìîùèÿ, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèåòî íà ãîðèòå, äà ñå ïðèëàãàò åâðîïåéñêèòå ìîäåëè íà óïðàâëåíèå, êúì êîèòî Áúëãàðÿ ñå ñòðåìè. Â òàçè âðúçêà ðîëÿòà íà äúðæàâàòà å äà ïîòúðñè ãàðàíöèè çà ôóíêöèèòå íà ãîðàòà çà äúëúã ïåðèîä îò âðåìå, ìåõàíèçìè çà êîíòðîë êúì èçïúëíèòåëèòå íà ðàçëè÷íèòå ìåðîïðèÿòèÿ â íåÿ, êàêòî è äà èçãðàäè ðåàëíî ôóíêöèîíèðàùà àäìèíèñòðàöèÿ, àäàïòèðàíà êúì ïðîìåíåíèòå óñëîâèÿ. Èäåÿòà çà ñúçäàâàíå íà Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ å ñïåöèôè÷íà ïî ñâîÿ õàðàêòåð: äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå – ïóáëè÷åí òúðãîâåö – ñîáñòâåíîñò íà äúðæàâàòà, íî ñàìîóïðàâëÿâàùî ñå è àâòîíîìíî, èçãðàäåíî è ôóíêöèîíèðàùî íà ïðèíöèïèòå, ïî êîèòî ðàáîòÿò ÷àñòíèòå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðîåêòúò íà Çàêîí çà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå “Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ” ïðåäâèæäà ïðåñòðóêòóðèðàíå íà âñè÷êè íèâà îò ñèñòåìàòà íà Íàöèîíàëíîòî óïðàâëåíèå ïî ãîðèòå. Êîìïàíèÿòà ñå ñúñòîè îò Öåíòðàëíî óïðàâëåíèå, êàêòî è îò ôóíêöèîíàëíè è òåðèòîðèàëíè ïîäåëåíèÿ. Ïðåäâèäåíî å ñ ïðàâèëíèê çà îðãàíèçàöèÿòà íà äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà äåòàéëíî äà áúäàò îïèñàíè è ðåãëàìåíòèðàíè îðãàíèçàöèÿòà íà äåéíîñò êàêòî íà Öåíòðàëíîòî óïðàâëåíèå, òàêà è íà òåðèòîðèàëíèòå ïîäåëåíèÿ.
Ïðîåêòúò ðåãëàìåíòèðà îðãàíèòå íà êîìïàíèÿòà, òåõíèÿ ñúñòàâ è ïðàâîìîùèÿ ïðè îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà é. Óïðàâèòåëíèòå îðãàíè ñà ÿñíî îáîñîáåíè, áåç äóáëèðàíå íà ôóíêöèèòå èì è ñ ïîäðîáíî äåòàéëèçèðàí ìåõàíèçúì íà âçàèìîäåéñòâèå ïîìåæäó èì. Ïðåäâèäåíî å äâóñòåïåííî óïðàâëåíèå íà êîìïàíèÿòà – óïðàâèòåëåí ñúâåò è ãåíåðàëåí äèðåêòîð. Â îñíîâàòà íà ñèñòåìàòà íà óïðàâëåíèå íà Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà êîìïàíèÿ ñà çàëåãíàëè òðè îñíîâíè ïðèíöèïà:
1. Äúðæàâåí êîíòðîë âúðõó äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà. Ïðåäâèäåíî å â ñúñòàâà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò äà áúäàò âêëþ÷åíè ïðåäñòàâèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå, Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå, Ìèíèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî è íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå. Öåëòà å â ñúñòàâà íà îñíîâíèÿ îðãàí íà êîìïàíèÿòà äà áúäàò âêëþ÷åíè ëèöà, ïðèòåæàâàùè êàêòî ñúîòâåòíîòî îáðàçîâàíèå è ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ, òàêà è ïðàêòè÷åñêè îïèò çà îñúùåñòâÿâàíå íà ïîñòàâåíèòå öåëè.
2. Ïðîôåñèîíàëèçúì è èêîíîìè÷åñêà åôåêòèâíîñò â äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà.
3. Âàæåí ìîìåíò â çàêîíîïðîåêòà å îñèãóðÿâàíå íà îïåðàòèâíîñò â äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà ïðè ìàêñèìàëíî ãàðàíòèðàíå çàïàçâàíåòî íà ïðåäîñòàâåíîòî é çà ïîëçâàíå äúðæàâíî èìóùåñòâî. Âúâ âðúçêà ñ òîâà å ïðåäâèäåíà è çàáðàíà çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò ñðåùó êîìïàíèÿòà.
Çàêîíîïðîåêòúò ïðåäâèæäà ðåäèöà íîðìè, ãàðàíòèðàùè â ìàêñèìàëíà ñòåïåí çàïàçâàíåòî íà äúðæàâíèÿ èíòåðåñ â ãîðñêèÿ ñåêòîð ïðè îñèãóðÿâàíå â ñúùîòî âðåìå íà ñèãóðíîñò è ñòàáèëíîñò â äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà.
Çàêîíîïðîåêòúò ïðåäâèæäà äúðæàâàòà äà çàïàçè ïðàâîòî ñè íà ñîáñòâåíîñò âúðõó ãîðèòå è çåìèòå îò äúðæàâíèÿ ãîðñêè ôîíä, íî íåãîâîòî ñòîïàíèñâàíå ñå âúçëàãà íà êîìïàíèÿòà. Çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà òàçè îñíîâíà öåë äúðæàâàòà ïðåäîñòàâÿ çà ïîëçâàíå íà êîìïàíèÿòà è äðóãî èìóùåñòâî – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò. Ñ òîâà èìóùåñòâî êîìïàíèÿòà ìîæå äà èçâúðøâà ðàçïîðåäèòåëíè ñäåëêè ñ ðåøåíèå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò, íî ïî ðåäà íà Çàêîíà çà äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò. Ñúùåâðåìåííî èçðè÷íî å ïðåäâèäåíà âúçìîæíîñò êîìïàíèÿòà äà ïðèäîáèâà ãîðè è çåìè îò ãîðñêèÿ ôîíä – ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè ëèöà, íà þðèäè÷åñêè ëèöà è íà îáùèíè, ïðè óñëîâèÿòà íà Çàêîíà çà ãîðèòå.
Â çàêîíîïðîåêòà äåòàéëíî å ðàçðàáîòåí ìåõàíèçìúò íà ôèíàíñèðàíå íà êîìïàíèÿòà. Ïðåäâèäåíî å ôèíàíñîâèòå ñðåäñòâà íà Íàöèîíàëíàòà ãîðñêà êîìïàíèÿ äà ñå íàáèðàò îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè – ïðèõîäè îò ñòîïàíñêà äåéíîñò, ñðåäñòâà îò ìåæäóíàðîäíè ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè è íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè, ïðèõîäè îò äàðåíèÿ è çàâåùàíèÿ è äðóãè.
Ñúçäàâàíåòî íà Íàöèîíàëíà ãîðñêà êîìïàíèÿ å íåïîñðåäñòâåíî íàñî÷åíî êúì àíãàæèðàíå îòãîâîðíîñòòà íà äúðæàâàòà çà ðàçâèòèåòî íà ãîðñêèÿ ñåêòîð. Âúâ âðúçêà ñ òîâà ðîëÿòà íà äúðæàâàòà å äà ïîòúðñè è íîðìàòèâíî äà çàêðåïè çàêîíîâè ãàðàíöèè çà ðåàëíîòî ìó ôóíêöèîíèðàíå.
Âúç îñíîâà íà èçëîæåíîòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäëàãà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå äà ðàçãëåäà è ïðèåìå âíåñåíèÿ çàêîíîïðîåêò.
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