
Проект! ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(Обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г. и бр. 29 и 78 от 2000 г. , доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 79 от 2002 г., бр. 99 от 2002 г., изм. и доп., бр. 16 и бр. 107 от 2003 г.)
§ 1. В чл. 15в след думата "звена" се поставя запетая и се добавя "както и от Държавно предприятие "Българска гора"
§2. В чл. 15д:
а)	в ал. 1 след думата "звена" се поставя запетая и се добавя "както и
от Държавно предприятие "Българска гора"
б)	в ал. 4 след думата "звена" се поставя запетая и се добавя "както и
такива, собственост на Държавно предприятие "Българска гора"
в)	ал. 5 се изменя така:
"(5) Безвъзмездното разпореждане и предоставяне за управление на движими вещи се допуска само когато се извършва между:
1.	Национално   управление   по   горите,   неговите   структури   и
териториални звена
2.	Национално   управление   по   горите,   неговите   структури   и
териториални звена, и държавните дивечовъдни станции;
3.	Национално    управление    по    горите,    неговите    структури,
териториални   звена,   и   държавни   дивечовъдни   станции,   и   Държавно
предприятие "Българска гора";
4.	създава се ал. 6:
"(6) Безвъзмездното разпореждане и предоставяне за управление по ал. 5 не е търговска сделка."
§ 3. В чл. 19, ал. 2 и ал. 4 думите "бюджета на Министерството на земеделието и горите" се заменят с "приход на Държавно предприятие "Българска гора" .
§ 4. В чл. 20, ал. 5 се изменя така
"(5) В състава на Националния съвет по горите се включват представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Национално управление по горите, Държавно предприятие "Българска гора", Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет, браншовата организация на лицата, извършващи дейности в горите, представена на национално равнище, както и на други юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите."
§ 5. Създават се чл. 24а-24з:
"Чл. 24а (1) За финансово осигуряване на дейностите по управление на горите, дивеча и непромишленото рибно стопанство, както и за осъществяване на търговия и разпореждане с дървесина, недървесни и други горски ресурси, и горски репродуктивни материали, се създава Държавно предприятие “Българска гора” със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. З от Търговския закон.
(2)	Държавно предприятие "Българска гора" е юридическо лице
със седалище София.
(3) Държавно предприятие "Българска  гора"  не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
Чл. 246 (1) Основен предмет на дейност на Държавно предприятие "Българска гора" е осъществяване на инвестиционната политика в горите, финансиране на дейностите в областта на управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, дивеча и непромишленото рибно стопанство, както и търговия и разпореждане с дървесина, недървесни и други горски ресурси, и горски репродуктивни материали.
(2)	Държавно предприятие "Българска гора" осъществява и други
дейности,  които  осигуряват  или  допълват основния   му  предмет на
дейност.
(3) За осъществяване дейността на Държавно предприятие
"Българска гора" Министерският съвет с решение може да предоставя
за ползване и управление имущество - публична и  частна държавна
собственост.
(4)	Министърът на земеделието и горите може да предоставя за
ползване  и  управление   на  Държавно  предприятие  "Българска  гора"
имущество - частна държавна собственост.
(5)	Държавно предприятие "Българска гора" е структурирано на
две нива - Централно управление и клонове.
(4)	(6) Устройството и дейността на Държавно предприятие "Българска  гора" се уреждат с правилник, приет от министъра на земеделието и горите.
Чл. 24в. Органи   на   управление   на   Държавно   предприятие "Българска гора” са:
1.	министърът на земеделието и горите;
2.	началникът на Национално управление по горите;
3.	изпълнителният директор.
Чл. 24г. Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице:
1.	упражнява правата на собственост на държавата в държавното
предприятие;
2.	взема решения за разпореждане, за учредяване на вещни права и
за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавното
предприятие;
3.   осъществява дадените му със закон  правомощия, свързани с
дейността на държавното предприятие;
4.   назначава   дипломиран   експерт-счетоводител   или   одиторско
предприятие  за  заверка  на  годишния  счетоводен  отчет  на Държавно
предприятие "Българска гора";
5.	приема  правилник за устройството  и дейността на Държавно
предприятие "Българска гора"
6.	упражнява  контрол   по  опазване  имуществото  на държавното
предприятие
Чл. 24д. Началникът на Националното управление по горите:
1.	назначава и освобождава от длъжност изпълнителният директор на
Държавно предприятие "Българска гора";
2.	дава съгласие за назначаване и освобождаване от длъжност на
ръководителите на клоновете на Държавно предприятие "Българска гора";
3.	утвърждава годишния финансов план на Държавно предприятие
"Българска гора";
4.	утвърждава структурата, щатното разписание на длъжностите и
годишния финансов план на Държавно предприятие "Българска гора";

5.	одобрява   годишния   план   и   годишния   счетоводен   отчет   за
дейността на Държавно предприятие "Българска гора";
6.	предлага  на   министъра   на  земеделието  и   горите  решения   за
разпореждане, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на
недвижими имоти, стопанисвани от държавното предприятие;
7.	взема решения за разпореждане с движими вещи, стопанисвани от
държавното предприятие;
8.	предлага на министъра на земеделието и горите предприемане на
действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
9.	взема решения за ползване на кредити;
              10. назначава  проверки  на  дейността  на Държавно  предприятие
"Българска гора";
               11. взема решения за бракуване на движими вещи, стопанисвани от
държавното предприятие;
               12. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и
финансовата дисциплина в Държавно предприятие "Българска гора";
               13. изпълнява   и   други   функции,   свързани   с   управлението  на
Държавно предприятие "Българска гора", в съответствие с действащите
нормативни актове или  възложени му от министъра на земеделието и
горите.
Чл. 24е (1) Началникът на Национално управление по горите назначава изпълнителен директор на Държавно предприятие "Българска гора" за срок от 5 години и сключва с него договор за управление.
(2) За изпълнителен директор на Държавно предприятие "Българска
гора" се назначава български гражданин:
1.	с висше лесовъдско, икономическо или юридическо образование, с
образователно-квалификационна степен "магистър";
2.	с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от
седем години, придобит след завършване на висшето образование по т. 1;
3.	който не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от
общ характер.
(3)	Изпълнителният директор на Държавно предприятие "Българска
гора" не може:
1.	да бъде лице, което е едноличен търговец, акционер, съдружник,
управител, прокурист, консултант или член на управителен или контролен
орган на предприятия и организации, които извършват дейности по този
закон;
2.	да заема друга платена длъжност, освен ако упражнява научна или
преподавателска дейност.
(4) Изпълнителният директор на Държавно предприятие "Българска
гора" може да бъде освободен преди изтичане на мандата:
1.	по негово искане;
2.	при извършване на грубо нарушение на закона;
3.	при    извършване    на    груби    и/или    системни    нарушения    на
служебните задължения;
4.	при    нарушаване    на   условията,    предвидени    в   договора   за
управление;
5.	при отпадане на някое от условията за заемане на длъжността;
1.	6. при невъзможност да изпълняват задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца.
(5) В случай на освобождаване по ал. 4 както и при смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния директор, се назначава нов за срок до края на мандата."
Чл. 24ж. (1) Изпълнителният директор на Държавно предприятие "Българска гора":
1. представлява държавното предприятие пред държавните органи,
съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. осъществява    оперативното    ръководство    на    държавното
предприятие;
3. сключва договори за дейностите, извършвани от държавното
предприятие;
4.	назначава   и   освобождава   ръководителите   на   клоновете   на
държавното предприятие след съгласуване с началника на Национално
управление по горите;
5.	предлага   на   министъра   на  земеделието   и   горите   проект  на
правилник   за   устройството   и   дейността   на   Държавно   предприятие
"Българска гора";
6.	сключва   и   прекратява  трудовите  договори   с   работниците   и
служителите в Държавно предприятие "Българска гора";
7.	изготвя и представя за одобрение от началника на Националното
управление по горите годишния счетоводен отчет;
8.	изготвя и представя на началника на Националното управление по
горите годишен доклад за дейността на държавното предприятие;
9.	прави предложение до началника на Националното управление по
горите за бракуване на дълготрайни материални активи;
10. взема  решения   за  отдаване   под   наем   на  движими   вещи,
стопанисвани от държавното предприятие.
(2) Изпълнителният директор на Държавно предприятие "Българска гора" може да делегира правомощията си по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 на други нейни служители, в това число и на ръководителите на клоновете на предприятието.
Чл. 24з. (1) Ежегодно до 30 ноември Държавно предприятие "Българска гора" внася в Национално управление по горите план за дейността си през следващата календарна година.
(2) Планът по ал. 1 съдържа най-малко следните елементи:
1.	цели и очаквани резултати;
 2. дейности,   които   ще   бъдат   извършвани   за   постигане   на
резултатите;
3. план за управление на финансовите средства на предприятието, разработен на основата на очаквани разходи и приходи от дейността на предприятието.
(3) Планът за дейността по ал. 1 се изготвя въз основа на одобрени
от   началника   на   Национално  управление   по   горите   в  срок  до  30
октомври:
1. проект  на  бюджет  на   Национално   управление   по  горите - 
Централно управление;
2. проект    на    бюджет    на    структурите    и    специализираните
териториални звена на пряко подчинение на Национално управление по
горите;
3. проект на обобщен бюджет за държавните лесничейства по
регионални управления на горите;
4. проекти   на   годишни   финансови   планове   на   държавните
дивечовъдни станции.
(4) Ежегодно   до    15   април    на   текущата   година   Държавно
предприятие "Българска гора" внася в Национално управление по горите
годишен счетоводен отчет за дейността през предходната календарна
година и доклад за дейността на предприятието.
(5) Началникът на  Национално управление  по  горите одобрява
плана за дейността на Държавно предприятие "Българска гора" по ал. 1
и годишния счетоводен отчет по ал. 4.
(6) Разходите   на   Държавно   предприятие   "Българска   гора"   се
одобряват едновременно с плана по ал. 1."

§ 6. В чл. 37, ал. 1 след думата "звена" се поставя запетая и се добавя "Държавно предприятие "Българска гора" и държавните дивечовъдни станции

§ 7. В чл. 39а, ал. 1 след думата "образование" се поставя запетая и се добавя "предложение от браншовата организация на лицата, извършващи дейности в горите, представена на национално равнище".

§ 8. В чл. 39б се правят следните изменения и допълнения: 
1. в ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) т. 5 се изменя така:
"5. при установено с влязъл в сила акт на компетентен орган нарушение на нормативен акт, извършено при упражняване на дейността по чл. 39, ал. 1, за която лицето е регистрирано;"
б) създават се т. 6 и 7:
"6. при упражняване на дейност, за която не е регистрирано; 
 7. по    предложение    на    браншовата    организация,    на    лицата, извършващи дейности в горите, представена на национално равнище, при
констатирани нарушения, извършени при осъществяване на дейността, за	
която лицето е регистрирано."	
2. в  ал. 4 след думата "звена" се поставя запетая и се добавя 
"Държавно предприятие "Българска гора" и държавните дивечовъдни	
станции"	

§ 9. В чл. 41, ал. 3 след думата "лесничейства" се поставя запетая и се	
добавя "държавните дивечовъдни станции"	
§ 10. В чл. 42, ал. 5 думите "бюджета на Министерство на земеделието и горите" се заменят с "Държавно предприятие "Българска гора"
§ 11. В чл. 46, ал. 3 думите "бюджета на Министерството на земеделието и горите" се заменят с "Държавно предприятие "Българска гора"
§ 12. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1 в ал. 1 думите "както и разпореждането с тях" се заличават 2. в ал. 2:
а)	в т. 2 думите "и продажба на добитата дървесина от склад" се
заличават;
б)	т. 6 се изменя така:
"6. от държавните лесничейства, които по изключение, в случаите, когато липсват кандидати за извършване на дейностите по добив на дървесината и транспортирането й, могат да възлагат с договор на Държавно предприятие "Българска гора" да изпълнява тези дейности;"
в)	създава се т. 7:
"7. от държавните дивечовъдни станции, които за съхраняване на дивеча в районите им на дейност, могат да организират и изпълняват в тях дейностите по добив на дървесината и транспортирането й."

§ 13. Създават се чл. 53а и 53б:
"Чл. 53а (1) Държавно предприятие "Българска гора" се разпорежда с дървесина чрез продажба на добитата дървесина от склад.
(2) Държавно предприятие "Българска гора" може да извършва ползване по реда на чл. 53, ал. 2, т. 3.
Чл. 53б. Държавните дивечовъдни станции ползват дървесина от горите и земите от държавния горски фонд по начините, предвидени в чл. 53, ал. 2 и се разпореждат с нея по реда на чл. 53а."
§ 14. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 2 се изменя така:
"(2) Условията и редът за ползване на дървесина от държавния и общинския горски фонд по чл. 53, ал. 2, както и редът за разпореждане с дървесината по чл. 53а, се определят с правилника за прилагане на закона." 
2. в ал. 3:
а) след  думата  "лесничейство"   се   поставя   запетая   и  се  добавя
"Държавно предприятие "Българска гора";
            б) след   думата    "заплащане"    се   добавя    "на    органа,    провел
процедурата"
   3. в ал. 4:
              а) думите  "запазва  собствеността  върху  добитата  дървесина"  се
заменят с "добитата дървесина става собственост на Държавно
предприятие "Българска гора."
   б) създава се изречение второ:
 	  "Придобиването на собствеността не е търговска сделка и за него не се дължи данък добавена стойност."
4.	в ал. 5 думите "тарифата по чл. 15г, ал. 1" се заменят с "наредба на
министъра на земеделието и горите"
5.	ал. 6 се изменя така:
"(6) Държавните лесничейства и общините предоставят до една трета от утвърденото годишно ползване на дървесината на дърводобивни и      дървопреработвателни предприятия, които са със седалище и адрес на управление на територията на съответното лесничейство или община и осъществяват дейността си на същата територия."
6. в ал. 10 след думата "звена" се поставя запетая и се добавя "както
и в Държавно предприятие "Българска гора", и в държавните дивечовъдни
станции"	
§ 15. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 думите "чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4" се заменят с "чл. 53, ал. 2, т.
З и 4";
2. в ал. 4 накрая   се   поставя   запетая   и   се   добавя   ",   както  и
предложение  от  браншовата  организация,   представена   на   национално
равнище, на лицата, извършващи дейности в горите";
3. в ал. 12 се създава изречение второ:
"Приходите    от    таксите    постъпват    в    Държавно    предприятие "Българска гора"
§ 16. В чл. 61, ал.  1 след думата "горите" се поставя запетая и се добавя   "държавните   дивечовъдни   станции   и   Държавно   предприятие
"Българска гора"	

§ 17. Създават се чл. 62а и 62б:

Чл. 62а. Началникът на Национално управление по горите утвърждава   методика за определяне на защитни регионални и/или национални цени за продажба на дървесина - държавна собственост, под които Държавно предприятие "Българска гора" и съответните държавни дивечовъдни станции не могат да сключват търговски сделки.
Чл. 62б. (1) Държавно предприятие "Българска гора" и държавните
дивечовъдни станции могат да сключват договори за доставка на
дървесина, за срок до пет години. Условията и реда за сключване на
договорите се определят с правилника за прилагане на закона.	
(2) Ежегодното количество, предмет на договорите по ал. 1, не може да бъде повече от 50% от предвиденото средно годишно ползване по лесоустройствен проект."	

§ 18. В чл. 68в, ал. 2 думите "бюджета на Министерството на земеделието и горите” се заменят с "приход на Държавно предприятие "Българска гора".
§ 19. В чл. 76 се създава ал. 6:
"(6) Когато общината е собственик на гори и земи от горския фонд с площ не по-малка от 10000 дка., Национално управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции осигуряват охраната на горите и земите от горския фонд, общинска собственост, за сметка на бюджета на съответната община, като получените средства постъпват в приход на Държавно предприятие "Българска гора"
§ 20. В чл. 86, ал. 7, изречение второ думите "Министерството на        земеделието и горите" се заменят с "Държавно предприятие "Българска гора".
§ 21. Глава седма "Финансиране на горското стопанство" се изменя така:
»
"Глава седма
ФИНАНСИРАНЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Раздел I. Финансиране на Национално управление по горите, неговите структури, специализирани териториални звена и държавни дивовъдни станции
Чл. 91. (1) Дейностите по управление, възпроизводство, стопанисване, ползване и опазване на горите и земите от държавния горски фонд, както и издръжката на Националното управление по горите, неговите структури, специализирани териториални звена и държавни дивечовъдни станции се финансират от:
1. субсидии от държавния бюджет и;

2. трансфер от приходите на Държавно предприятие "Българска гора".
(2) Разликата между средствата, необходими за осъществяване на дейностите по управление, възпроизводство, стопанисване, ползване и опазване на горите и земите от държавния горски фонд, както и за издръжка на Национално управление по горите, неговите структури, специализирани териториални звена и държавни дивечовъдни станции, и средствата по ал. 1, т. 1, се покрива от трансфера по ал. 1, т. 2.
Чл. 92. Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република
България се осигуряват средства в бюджета на Национално управление по
горите за:	
1.	инвентаризация на горите и земите от горския фонд;
2.	изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми
горите и земите от държавния горски фонд и за горите и земите от
горския фонд с площ над 500 декара, чиито собственици са се обединили
за съвместно управление;
3.	подпомагане на физически и юридически лица, обединили се за
съвместно стопанисване и управление на горите и земите от горския
фонд с площ над 500 декара;
4.	подпомагане на физически лица - собственици на гори и земи
от горския фонд с площ до 20 декара, при възобновяване на собствените
им гори;
5. подпомагане на физически лица при залесяването на изоставени
земеделски земи извън горския фонд, които не са обработвани повече от З
г.;
6.	придобиване от държавата на гори и земи от горския фонд -
собственост на физически и юридически лица и на общини;
7.	регулиране числеността на някои видове дивеч при възникнала
епизоотична обстановка;
                 8. изплащане на възнаграждения за регулиране числеността на
хищниците;
                9. опазване и охрана на дивеча в ловностопанските райони;
                10. изготвяне на ловоустройствени проекти;
11.	възстановяване на гори, пострадали от стихийни бедствия и
крупни производствени аварии;
12.	защита на горите - собственост на физически лица, и доставка
на   необходимите  за   целта   препарати   и   материали,   инструменти   и
защитни средства;

13.	мероприятия за опазване на биологичното разнообразие;
14.	охрана на горите и земите от държавния горски фонд;
                        15. охрана   на   гори   и   земи   от   горския   фонд,   собственост   на
физически и/или юридически лица;

16.	охрана на гори и земи от горския фонд, общинска собственост,
когато собствеността на общината е по-малка от 10 000 дка.
17.	издръжка, застраховка и обезщетения  на горската и ловната
стража;
18.	униформено, работно и защитно облекло на горската и ловната
стража.
Раздел II
Икономическа организация на дейността на Държавно предприятие "Българска гора"
Чл. 95 (1) Средствата за осъществяване дейността на Държавно предприятие "Българска гора" за изпълнение на задачите, свързани с основния му предмет на дейност, се набират от следните приходи:
1.	от изключване на площи от горския фонд;
2.	таксите за всички ползвания, включително такси за ползване на
диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд;
3.	таксите   за   услуги,   предоставяни   от   Държавно   предприятие
"Българска   гора",   от   Национално   управление   по   горите,   неговите
структури, специализирани териториални звена и държавни дивечовъдни
станции;
4.	средствата от ползване на дървесината от държавния горски фонд;
5.	таксите    за    издаване    на    разрешителни,    позволителни    и
удостоверения и за съгласуване на проекти, планове, програми и други
писмени документи по закона;
6.	от учредяване на право на ползване и сервитути в държавния
горски  фонд и обезщетения за учредяване на сервитути за енегрийни
обекти;

7.	процентът от продажната цена на дървесината по чл. 57, ал. 5,
заплащан от държавните дивечовъдни станции;
8.	таксите за право на лов, за издаване и заверяване на билети за лов,
за издаване на удостоверения за подборен отстрел, за ловни водачи и други по Закона за лова и опазване на дивеча;
9. таксите    за    издаване    и    съгласуване    на    удостоверения,
разрешителни, позволителни и други писмени документи по Закона за лова
и опазване на дивеча;
10. глоби  и  имуществени  санкции  за  извършени  нарушения  в
горския фонд по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча,
Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения, Закона за
рибарството и аквакултурите и други нормативни актове;
11.	обезщетения за извършени нарушения в държавния горски фонд
по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за
защитените   територии,    Закона   за   лечебните   растения,    Закона   за
рибарството и аквакултурите и други нормативни актове;

12.	средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по
Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други нормативни
актове;
13.	средствата от продажба на недвижими имоти - частна държавна
собственост, стопанисвани и управлявани от Национално управление по
горите, неговите структури и специализирани териториални звена и от
държавните дивечовъдни станции;
14.	средствата от отдаването под наем и учредяването на ограничени
вещни права върху недвижими имоти, стопанисвани и управлявани от
Държавно предприятие "Българска гора", от Национално управление по
горите,   неговите   структури,   специализирани   териториални   звена   и
държавните дивечовъдни станции;
15.	средствата   от продажба на движими вещи - частна държавна
собственост, стопанисвани и управлявани от Национално управление по
горите,   неговите   структури,   специализирани   териториални   звена   и
държавните дивечовъдни станции
16. средствата  от  продажби   на  семена  и   посадъчен  материал,
произведени от държавните лесничейства;
17.	лихвите и сумите от финансовите операции;
18.	дарения, завещания, спонсорство и други;
19.	средствата от договори за управление на гори и земи от горския
фонд;
20. средства в размер 5 на сто върху сумата по концесионния договор
за   предоставено   особено   право   на   ползване   върху   гори   -  държавна
собственост;
21.	средствата   от   български   или   чуждестранни   правителствени
институции,   неправителствени   организации   и   лица,   предоставени   за
подобряване    на    потребителската,    защитната,    средообразуващата    и
рекреационната   функция    на   горите   и   за   научноизследователска   и
приложна дейност в горите;
22.	кредитите за възпроизводство на горите от държавния горски
фонд;
            23.  таксите по чл. 86, ал. 7;
24.	глобите и имуществените санкции по глава седма от Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
25.	таксите за регистрация и оценка на ловни трофеи по чл. 62 и
таксите за паднали дивечови рога по чл. 63 от Закона за лова и опазване на
дивеча;
            26. вноските по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;
            27. приходи по чл. 57, ал. 5 и чл. 76, ал. 6;
  28. средствата    от   български    и    чуждестранни    физически    и
юридически   лица   и   неправителствени   организации   за   развитие   на
ловното стопанство, за научноизследователска и приложна дейност.

            29. приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни
ценни книжа и облигации;	
30. стойността на установените излишъци на дървени материали на
временни складове;
            31. застрахователни обезщетения
3. приходи   от   по   договори,   по   които   страна   са   Национално
управление по горите, неговите структури, специализирани териториални звена,   държавните дивечовъдни станции и Държавно предприятие
"Българска гора";	
32.	преходния остатък;
33.	други приходи.

(2)	В приход на Държавно предприятие "Българска гора" постъпват
средствата   от   глоби,   имуществени   санкции   и   обезщетения,   когато
наказателното постановление за извършеното нарушение, е издадено от
министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него лице.
(3)	Таксите по този член не се облагат с данъци.
(4)	Преви щението на приходите над разходите в края на годината е
преходен остатък и се използва за   формиране на фонд "Инвестиции в
горите" към Държавно предприятие "Българска гора".	
(5)	Средствата на фонд "Инвестиции в горите" се разходват по
решение    на    изпълнителния    директор    на    Държавно    предприятие
"Българска гора", одобрено от началника на Национално управление по
горите, за дейности по възпроизводство, стопанисване и опазване на
горите и земите от държавния горски фонд.
Чл. 96. Средствата, постъпили в приход на Държавно предприятие
"Българска гора" се разходват за:	
                     1.    създаване на гори и борба с ерозията в държавния горски фонд;
2. подпомагане на управлението, възпроизводството, ползването и      
опазването на горите и земите от горския фонд - собственост на физически
и юридически лица;
3. подпомагане на физически лица при залесяване на изоставени
земеделски земи извън държавния горски фонд, които не са обработвани
повече от 3 г.;
4. провеждане на отгледни,  санитарни  и  възобновителни  сечи  в
държавния горски фонд;
5.	почистване на площи за залесяване в държавния горски фонд;
6.	защита на горите, собственост на държавата и на физически лица,
и доставка на необходимите за целта препарати и материали, инструменти
и защитни средства;
7.	охрана на горите и земите от горския фонд;
              8.  отглеждане на горите в държавния горски фонд;

9.	строителство на горски  пътища, баражи  и други укрепителни
съоръжения, необходими за изпълнението на функциите и задачите на
структурите   и   специализираните   териториални   звена   на   Национално
управление по горите и на държавните дивечовъдни станции;
10.	мероприятия, свързани с ползването и опазването на горите в
защитените територии;
11.	горски разсадници, учебни и опитни полета, сортоизпитвателни
участъци, семепроизводни и вегетативни градини и маточни колекции;
12.	строителство, придобиване, поддръжка, ремонт и други присъщи
разходи за дълготрайни материални активи, управлявани и стопанисвани
от     Национално     управление     по     горите,     неговите     структури     и
специализирани териториални звена, Държавно предприятие "Българска
гора" и от държавните дивечовъдни станции;
13.	доставка на материали, торове, инструменти и съоръжения за
дейността в държавните гори;
14.	униформено,  работно  и защитно облекло за служителите по
горите;
15.	издръжка   на   Национално  управление   по   горите,     неговите
структури и специализирани териториални звена, Държавно предприятие
"Българска гора" и на държавните дивечовъдни станции;
16.	подпомагане изграждането на горски пътища, противоерозионни
и противопожарни съоръжения в горския фонд - собственост на физически
и юридически лица и общини;
17.	управление на гори и земи от горския фонд, предоставени по чл.
26, ал. 2;
18.	инвентаризация   на   горите   и   земите   от   горския   фонд   и
изработване   на   лесоустройствени   проекти,   планове   и   програми   за
държавния горски фонд и за горите и земите от горския фонд с площ над
500 дка, чиито собственици са се обединили за съвместно управление;
19.	научно обслужване, изследователска и внедрителска дейност на
горското, ловното и непромишленото рибно стопанство;
20.	провеждане  на  международна дейност,  свързана  с  горите  и
ловното стопанство;
21.	издаване  на  печатни   произведения,  пропагандна  и  рекламна
дейност, нагледни помагала и обучение;
22.	погасяване на кредити и лихви по кредити;
23.	застраховки и обезщетения;
24.	финансиране на проекти и дейности, определени в плановете за
регионално развитие;
25.	дейности по възстановяването, поддържането и култивирането на
лечебни растения и техните находища в държавния горски фонд;
26.	наблюдение и оценка на лечебните растения в горския фонд;
27.	изграждане и поддържане на кадастъра на лечебните растения;


28.	възпроизводство на дивеча;
29.	изграждане, поддръжка и ремонт на ловностопански съоръжения     
и сгради;	
30.	аклиматизация, реаклиматизация и разселване на дивеча;
31.	създаване и поддържане на специализирана фуражна база;
32.	издръжка на ловни музеи и организиране на ловни изложения;
33.	доставка на материали, инструменти, оръжие и съоръжения за
Национално управление по горите, неговите структури, специализирани
териториални   звена,   държавните   дивечовъдни   станции   и   Държавно
предприятие "Българска гора";
34.	оценка на ловни трофеи;
35.	допълнително материално стимулиране в размер 30 на сто от
постъпилите в приход на Държавно предприятие "Българска гора" суми от
влезли в сила наказателни постановления по ред, определен от началника        
на Национално управление по горите;
36.	обезщетения за нанесени щети от дивеча в ловностопанските      
райони на държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци и
базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните
лесничейства;
37. закупуване на гори и земи    - собственост на физически или
юридически лица;	
38. разходи  по дела,  страна  по  които е Държавно  предприятие	
"Българска гора", Национално управление по горите, неговите структури и      
специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции.
39.	противопожарни мероприятия;
40.	направа на огради на горски култури и насаждения.

41.	допълнително   материално   стимулиране   на   работниците   и
служителите на Държавно предприятие "Българска гора"
42.	допълнително   материално   стимулиране   на   работниците   и
служителите на Национално управление по горите, неговите структури,
специализирани териториални звена и държавни дивечовъдни станции;
43.	други разходи.
(2) Разходването на средствата за допълнително материално
стимулиране по ал. 1, т. 41 и 42 се извършва при условия и по ред,
определи с наредба, приета от Министъра на земеделието и горите, съгласувано с Министъра на труда и социалната политика.
Раздел III
Финансиране на дейности в горите и земите от горския фонд -собственост на общините
Чл. 96а (1) Общинските съвети определят такси за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд съгласно чл. 9 от Закона заместните данъци и такси, които не могат да са в размер по-малък от таксите, определени от Министерския съвет за държавния горски фонд.
(2) Таксите по ал. 1 и приходите от дейностите, свързани с ползването на горите и земите - общинска собственост, постъпват в приход на общинските бюджети.
Чл. 96б. Приходите по чл. 96а, ал. 2 се разходват само за дейности по стопанисване на общинските гори по решение на общинския съвет."
§ 22. В чл. 1 13, ал. 2 думите ''бюджета на Министерството на земеделието и горите" се заменят с "приход на Държавно предприятие "Българска гора" .
§ 23. В § 2 от Допълнителните разпоредби се създава т. 15: 
"15.   "Разпореждане   с  дървесина"  е   извършването   на  търговска сделка с обли дървени материали и/или дърва за огрев.
§ 24. В Закона за лова и опазване на дивеча (Обн. ДВ. бр.78 от 2000г., изм. бр.26 от 2001 г., бр.77 и бр.79 от 2002г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.	В чл. 9, ал. 7 след думата "горите" се добавя "и със средства от
Държавно предприятие "Българска гора".
2.	В § 6 от Преходни и заключителни разпоредби (Обн. ДВ, бр. 79
от 2002 г.) след думата "горите" се добавя "и със средства от Държавно
предприятие "Българска гора"
§ 25 (1) С влизането в сила на този закон "Агролеспроект" ЕООД, София се преобразува в държавно предприятие по чл. 62, ал. З от Търговския закон, към Национално управление по горите.
(2)	Държавното предприятие по ал. 1 е самостоятелно юридическо
лице със седалище в гр. София.
(3)	Основният   предмет   на   дейност   на   Държавно   предприятие
"Агролеспроект" е:
1.	инвентаризация на горите и земите от горския фонд;
2.	изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за
горите и земите от държавния горски фонд;
3.	изработване на ловоустройствени проекти;
4.	изработване на планове за управление на защитени територии;
5.	изработване на проекти за горски пътища;
6.създаване и поддържане на информационна система на горите.
(4)	Държавното предприятие "Агролеспроект" може да осъществява
и други дейности, свързани с основния му предмет на дейност.

(5)	Имуществото на държавното предприятие "Агролеспроект" се
състои   от  имущество,   предоставено   му   по   вид,   обем   и   стойност от
министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от него в
резултат на дейността му.
(6)	Държавното   предприятие   "Агролеспроект"   не   може  да  бъде
приватизирано и  срещу него  не  може да се открива  производство по
несъстоятелност.
(7)	Дейността на държавното предприятие "Агролеспроект" по ал. 2
се финансира от:
1.	субсидии от държавния бюджет;
 2. трансфер от  приходите  на Държавно  предприятие  "Българска
гора"
(8)	В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, началникът
на    Национално    управление    по    горите    утвърждава    правилник    за
устройството и дейността на държавно предприятие "Агролеспроект"	
(9)	Държавно предприятие "Агролеспроект" е правоприемник на
активите     и     пасивите     на     преобразуваното    търговско    дружество
"Агролеспроект" ЕООД към датата на влизане в сила на този закон.
(10)	Трудовите правоотношения с работещите в преобразуваното
дружество, се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 26. Средствата за работна заплата на Държавно предприятие "Българска гора" се определят при условия и по ред, определени с инструкция на Министъра на земеделието и горите, съгласувано с Министъра на труда и социалната политика.
§ 27. Започналите към датата на влизане в сила на този закон
процедури се довършват по досегашния ред в едногодишен срок от влизане в сила на закона, а дължимите суми по тях, постъпват в приход на
Държавно предприятие "Българска гора ".	
§ 28. До приемане на подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон, се прилагат подзаконовите нормативни актове, издадени за прилагане на изменяния закон, доколкото същите не противоречат на разпоредбите на този закон.
§ 29 (1) В седемдневен срок от датата на вписване в регистъра на съда на браншовата организация, представена на национално равнище на лицата, извършващи дейности в горите, лицата, които я представляват, представят на Началника па Национално управление по горите копие от съдебното решение за регистрация и от протокола от учредителното събрание за създаването й.

(2) Изискването по чл. 39а, ал. 1 и чл.57а, ал. 4 за представяне на предложение от браншовата организация, представена на национално равнище на лицата, извършващи дейности в горите, влиза в сила от датата на влизане в сила на съдебното решение за вписване на организацията.
§ 30. Навсякъде в закона думите "странични ползвания" се заменят с "ползвания от недьрвесни и други горски ресурси"


мотиви

Закриването на Национален фонд "Българска гора" и преходът
към бюджетно финансиране създаде сериозни трудности пред горския 
отрасъл и непреодолими препятствия за неговото нормално
функциониране. Всяка година издръжката на държавната горска
администрация нараства в съответствие с непрекъснато променящите
се икономически условия. При такава тежка икономическа ситуация от
една страна и при относително постоянния размер на бюджетната субсидия за горския отрасъл, от друга страна, ежегодно се влагат  все по-малко  средства  за  изпълнение  на  мероприятията,  предвидени  в  лесоустройствените проекти, за строителство на горски  пътища, за защита и охрана на горите.
Възможен начин да се реши проблемът е да се създаде нов правен субект - самостоятелно юридическо лице, което да бъде извадено от схемата на бюджетното финансиране. В тази насока ХХХIХ-то Народно събрание на 19.04.2002 г. прие решение относно проблемите на българската гора. В него е препоръчано създаването на Национална горска компания - държавно предприятие по смисъла на чл. 62 от Търговския закон.
Проектозаконът      предвижда      създаването       на      Държавно предприятие   "Българска   гора"   по   смисъла   на   чл.   62,   ал.   З   от Търговския закон, което да има възможност да    извършва стопанска          дейност     и     да     акумулира     финансови     ресурси,     гарантиращи изпълнението         на         предвидените         мероприятия,         съгласно  лесоустройствените    проекти.    Основната    цел    е   да    се    постигне положителен икономически резултат, съчетан с оптимална грижа за опазване и възпроизводство на българската гора.
Държавното предприятие "Българска гора" не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба. Основен предмет на дейност на предприятието е осъществяване на инвестиционната политика в горите, финансиране на дейностите в областта на управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, дивеча и непромишленото рибно стопанство, както и търговия и разпореждане с дървесина, недървесни и други горски ресурси, и горски репродуктивни материали.
Проектът предвижда държавното предприятие да осъществява дейността си в съответствие с принципите за насърчаване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. В тази връзка предлаганият модел не само не нарушава интересите на трети лица, които осъществяват стопанска дейност в горския отрасъл, но и гарантира запазването на придобитите от тях права.
Едновременно с това проектозаконът съдържа разпоредби, гарантиращи в максимална степен запазването на обществения интерес в горския сектор:
• Държавното предприятие "Българска гора" е структурирано на
две   нива   -   Централно   управление   и   клонове.      Устройството   и
дейността на Държавно предприятие "Българска гора" се уреждат с
правилник, приел от министъра на земеделието и горите;
•	Органи    на   Държавно   предприятие   "Българска   гора"   са
министърът   на    земеделието    и    горите,    началникът   на    Национално
управление по горите и изпълнителният директор.
•	Дейностите по управление,  възпроизводство, стопанисване,
ползване и опазване на горите и земите от държавния горски фонд, както и
издръжката на Националното управление по горите, неговите структури,
специализирани териториални звена и държавни дивечовъдни станции се
финансират от:

3.	субсидии от държавния бюджет и;
4.	трансфер    от    приходите    на    Държавно    предприятие
"Българска гора".
Разликата между средствата, необходими за осъществяване на дейностите по управление, възпроизводство, стопанисване, ползване и опазване на горите и земите от държавния горски фонд, както и за издръжка на Национално управление по горите, неговите структури, специализирани териториални звена и държавни дивечовъдни станции, и субсидиите от  държавния бюджет ще се покрива от трансфера.
• Превишението  на  приходите  над разходите  в  края  на
годината  е  преходен  остатък  и  се  използва  за     формиране  на  фонд
"Инвестиции   в   горите"   към  Държавно  предприятие  "Българска  гора".
Средствата на фонд "Инвестиции в горите" се разходват по решение на
изпълнителния   дирек тор   на   Държавно   предприятие   "Българска   гора",
одобрено от началника на Национално управление по горите, за дейности
по   възпроизводство,   стопанисване   и   опазване   на   горите   и   земите  от
държавния горски фонд.
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