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											Проект!

З  А  К  О  Н

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 Национално предприятие за горскостопанска дейност”
	§ 2. В чл. 15д:
а) в ал. 1 след думата “звена” се поставя запетая и се добавя “както и от Национално предприятие за горскостопанска дейност”.
б) в ал. 2 второто изречение отпада.
	в) в ал. 4 след думата “звена” се поставя запетая и се добавя “както и такива, собственост на Националното предприятие за горскостопанска дейност”, а думите “от началника на Националното управление по горите” отпадат .
г) в ал. 5 след думата “звена”  се добавя “държавни дивечовъдни станции и Национално предприятие за горскостопанска дейност”
д) 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 Национално предприятие за горскостопанска дейност".
	§ 4. В чл. 20, ал. 5 след думите “Национално управление по горите” се вмъкват думите “Национално предприятие за горскостопанска дейност” и по-нататък продължава същия текст.
§ 5. В чл.24 (2) след думата “дейности” се поставя запетая и се добавя “извършват стопанска дейност” и текста продължава същия по нататък.
§ 6. Създават се чл. 24а-24з:
“Чл. 24а (1) За осигуряване устойчиво развитие , стопанисване и управление на българската гора, се създава Национално предприятие за горскостопанска дейност със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано “предприятието”.
(2) Предприятието е юридическо лице със седалище София.
(3) Предприятието не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
Чл. 24б (1) На предприятието се предоставя стопанисването на горите и земите от държавния горски фонд с изключение на горите и земите:
1. в защитените територии – публична държавна собственост, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии;
2. включени в териториалния обхват на държавните дивечовъдни станции по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 79 от 2002 г.);
3. непосредствено свързани с отбраната и сигурността на страната, върху които е предоставено безвъзмездно право на ползване на юридически лица на бюджетна издръжка;
4. върху които е предоставено безвъзмездно право на ползване на държавни училища, на научни институти и на юридически лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите.
(2) За осъществяване на дейността на предприятието се предоставя безсрочно за ползване имущество – държавна собственост. 
Чл. 24в (1) Основен предмет на дейност на предприятието е осъществяването на мероприятия и дейности свързани с реализацията на Националната стратегия за развитие на горския сектор и включва:
1. възпроизводство на горите и земите от държавния горски фонд и свързаните с това дейности;
2. ползване и търговия на дървесината и на недървесните горски продукти от горите и земите от държавния горски фонд; 
3. организиране и провеждане на лесозащитни, противопожарни и противоерозионни мероприятия в горите и земите от държавния горски фонд;
4. изработване на лесоустройствени и ловоустройствени проекти, както и на плановете за управление на защитените територии и защитените зони съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие; 
5. изпълнение на лесоустройствените проекти в държавния горски фонд и на ловоустройствените проекти в дивечовъдните участъци, както и на плановете за управление на природните паркове и други защитени територии и защитени зони; 
6. стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и в ловностопанските райони на държавните дивечовъдни станции;
7. проектиране и строителство в горите и земите на държавния горски фонд, включително на горски пътища;
8. поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях.
 (2) Предприятието осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност, включително консултантски услуги, туристическа и рекламна дейност, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност.
(3) Предприятието може да възлага дейностите по ал. 1 и 2 на трети лица с изключение на стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на държавните дивечовъдни станции.
(4) Предприятието няма право да сключва договори с търговски банки и други финансови институции за кредит, освен в случаите на изрично решение на Министерския съвет. 
(5) Предприятието не може да участва в търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, както и да създава такива.
Чл. 24г  (1) Предприятието се управлява от Управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от 7(седем) членове, включително председател.
(3) Членове на Управителния съвет са:
1.	Председател - министърът на земеделието и горите.
2.	Представител на Министерството на финансите.
3.	Представител на Министерството на околната среда и водите.
4.	Представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
5.	Представител на неправителствените организации от сферата на горското стопанство и екологията.
6.	Представител на бизнеса, предложен от юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които в учредителния си акт включват дейности , свързани със стопанисването, ползването и търговията с горите, земите от горския фонд и недървесните продукти.
7.	Началника на Национално управление на горите.
 (4) Предложенията по т.т. 2, 3, 4, и 7 се правят от съответните министри, а по т.т. 5 и 6 от ръководните органи на организациите.
(5) Член на управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице, което има завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” и трудов и/или служебен стаж не по-малко от 5 години.
(6) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
2. е съпруг или роднина по права, по съребрена  линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет.
3. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността.
 (7) Член на управителния съвет се освобождава преди изтичането на мандата:
1. при възникване или последващо установяване на обстоятелства, които противоречат на изискванията на ал.6;
2. когато нарушава закона или не изпълнява договора за управление;
3. когато е подадена писмена молба за освобождаване;
4. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по договора за срок по-дълъг от 3 месеца.
(8) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет министърът на земеделието и горите издава заповед в съответствие с новото предложение със срок до края на мандата на освободения член.
      (9) Договорите с новите членове на управителния съвет се сключват преди изтичането на срока на договорите на действащите членове и влизат в сила след изтичането на мандата им. 
Чл. 24д (1) Предприятието се представлява от изпълнителен директор избран от Управителния съвет, който:
1. участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас;
	2.  осъществява оперативното ръководство на предприятието;
	3.  сключва договори за дейностите, извършвани от предприятието;
	4. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в предприятието;
	5.  изготвя и представя за одобрение от УС годишния счетоводен отчет;
	6.  изготвя и внася в УС годишен доклад за дейността на предприятието;
	7.  прави предложение до УС за бракуване на дълготрайни материални активи;
	8.  взема решения за отдаване под наем на движими вещи, стопанисвани от предприятие.
	(2) Изпълнителният директор на Националното предприятие за горскостопанска дейност може да делегира правомощията си по ал. 1, т.  3, 4, 7, 8 на други негови служители.
Чл.24е. Договор за управление с членовете на Управителния съвет и с изпълнителния директор сключва Министъра на земеделието и горите за срок от 5 (пет) години. 
Чл.24ж. Устройството и дейността на предприятието се уреждат с Правилник приет от Министерския съвет.
Чл.24з (1) Ежегодно до 30 октомври предприятието внася в Министерството на земеделието и горите доклад за дейността си през следващата календарна година.
(2) Докладът по ал.1 включва дейности по чл.24в, ал.1 и съдържа най – малко следните елементи:
резултати от изминалата година;
цели и очаквани резултати;
 дейности, които ще бъдат извършвани за постигане на резултатите, включително инвестиционен план на предприятието;
план и разчети за управление на финансовите средства по чл.6;
Чл.24и. Ежегодно до 28 февруари на текущата година предприятието внася в Министерството на земеделието и горите годишен отчет за дейността през предходната календарна година.
Чл.24к. Минстърът на земеделието и горите одобрява доклада на предприятието по чл.24з (1) и годишния отчет по чл.24и.”	
§ 7. В чл. 37, ал. 1 след думата “звена” се поставя запетая и се вмъква текста “Национално предприятие за горскостопанска дейност” 
§ 8. В чл. 39б, ал. 4 след думата “звена” се поставя запетая и се вмъква текста “Национално предприятие за горскостопанска дейност".
§ 9. В чл. 41, ал. 3 след думата “лесничейства” се поставя запетая и се вмъква “Национално предприятие за горскостопанска дейност”. 
	§ 10. В Чл.53, ал.2, т.6 след думата “самостоятелно” се вмъква текста “или чрез възлагане на Националното предприятие за горскостопанска дейност” и по-нататък продължава сегашния текст.
	§ 11. Създава се чл. 53а:
	“Чл. 53а (1)  Националното предприятие за горскостопанска дейност се разпорежда с дървесина чрез продажба на добитата дървесина от склад.
(2) Националното предприятието за горскостопанска дейност може да извършва ползване по реда на чл. 53, ал. 2, т. 3. 
§ 12. 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 “Национално предприятие за горскостопанска дейност”; 
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 Националното предприятие за горскостопанска дейност."
б) създава се изречение второ:
“Придобиването на собствеността не е търговска сделка и за него не се дължи данък добавена стойност.” 
4. в ал. 10 след думата “звена” се поставя запетая и се добавя “както и в Националното предприятие за горскостопанска дейност, 
	§ 13. В чл. 57а, ал. 12 се създава изречение второ:
	“Приходите от таксите постъпват в Националното предприятие за горскостопанска дейност “.
	§ 14. В чл. 61, ал. 1 след думата “горите” се поставя запетая и се добавя “Национално предприятие за горскостопанска дейност” 
	§ 15. В чл. 68в, ал. 2 думите “бюджета на Министерството на земеделието и горите” се заменят с “приход на Националното предприятие за горскостопанска дейност”
	§ 16. В чл. 86, ал. 7, изречение второ думите “Министерството на земеделието и горите” се заменят с “Национално предприятието за горскостопанска дейност”.
§ 17. Създава се нов чл. 96а:
“Чл.96а (1) Дейността на предприятието се финансира от:
1. приходи от дейността на предприятието;
	целево предоставени средства от държавния бюджет;

такси определени със специални закони в областта на горите и земите от горския фонд;
приходи от услуги свързани с осигуряване устойчивото развитие на горите и земите от горския фонд;
5. приходи от изключване на площи от горския фонд
	финансови и имуществени санкции за нарушения по настоящия закон, наложени от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица;

7. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
8. лихви по депозити;
9. портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облигации;
10. международни институции и неправителствени; организации;
11. други приходи , определени с нормативен акт.
 (2) Средства по ал. 1 се разходват от предприятието 
за осъществяване на дейностите по чл. 24в(1), както и за осигуряване на издръжката му. 
(3) Предприятието може да придобива имоти - собственост на физически и юридически лица или на общини. Придобитите от предприятието гори и земи от горския фонд се включват в държавния горски фонд. 
(4) Имуществото, придобито в резултат на стопанската дейност на предприятието е държавна собственост и се ползва от  предприятието за осъществяване на дейността му.   
(5) Имуществото по чл. 24б, ал. 2 се предоставя от държавата чрез министъра на земеделието и горите. 
(6) Имуществото по чл. 24б не може да служи за обезпечаване вземания на трети лица.
 (7) Предприятието може да извършва разпоредителни сделки с имуществото по чл. 24б, ал. 2 – частна държавна собственост, при условията на този закон и по реда на Закона за държавната собственост.
(8) Предприятието не може да извършва разпоредителни сделки с имотите по чл. 24б, ал. 1, както и да учредява вещни права, ипотеки, залози и други тежести върху гори и земи от държавния горски фонд.
      (9) Приходите на предприятието от такси не се облагат с данъци.  
      (10) Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва за  формиране на фонд “Инвестиции” към предприятието.
(11) Средствата на фонд “Инвестиции” се разходват по решение на УС на предприятието.
(12) Предприятието отговаря за задълженията си с имуществото по чл. 24б, ал. 2. 
(13) Срещу предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност.”
	§ 18. В чл. 113, ал. 2 думите “бюджета на Министерството на земеделието и горите” се заменят с “приход на Националното предприятие за горскостопанска дейност”.
§ 19. В “Преходни и заключителни разпоредби” се създава нов §130
«§130. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерския съвет приема правилник по чл.24ж от настоящия закон».
§ 20. В “Преходни и заключителни разпоредби” се създава нов §131
«§131. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон министъра на земеделието и горите организира изграждането на Националното предприятие за горскостопанска дейност”.
§ 21. В Закона за лова и опазване на дивеча (Обн. ДВ. бр.78 от 2000г., изм. бр.26 от  2001г., 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 Националното предприятие за горскостопанска дейност”.
2. В § 6 от Преходни и заключителни разпоредби (Обн. ДВ, бр. 79 от 2002 г.) след думата “горите” се добавя “и със средства от Националното предприятие за горскостопанска дейност”.


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ............... 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.








М  О  Т  И  В  И


КЪМ ПРОЕКТА  НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

Направените промени през последните години в горския сектор доведоха сериозни проблеми в страната. Разделена бе стопанската от контролната дейност. Извършената впоследствие приватизация на стопанските структури де факто изцяло до декапитализация. Закриването на Национален фонд “Българска гора” и преминаването към бюджетно финансиране създаде сериозни трудности пред горския отрасъл и препятства за нормалното му функциониране. Стигна се до парадокса при преизпълнение на собствените приходи в сектора, структурите на Националното управление по горите да нямат пари за командировки, заплатите да демотивират неговите служители.
Всяка година издръжката на структурите на Националното управление по горите нараства успоредно с непрекъснато променящите се икономически условия. При тежката икономическа ситуация и при относително постоянно намаляващия размер на бюджетната субсидия Националното управление по горите, което е изправено пред необходимостта ежегодно да съкращава средствата, отпускани за извършване на лесокултурните дейности в горите.
Изход от кризата е създаването на предприятие по смисъла на чл. 62 от Търговския закон, което да поеме правата и отговорностите, свързани със стопанисването на горския фонд. То е и в духа на решението Народното събрание на 19 април 2002 г. относно проблемите на българската гора. 
 Предвижда се предприятието да бъде структурирано като самостоятелно юридическо лице – държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, което ще организира в интерес на обществото, устойчивото стопанисване, многофункционалното ползване и възобновяването на горите като природен ресурс. Важна цел е акумулирането на достатъчно финансови ресурси, гарантиращи изпълнението на предвидените мероприятия съгласно действащите лесоустройствени проекти. 
Предприятието ще осъществява разнородна стопанска дейност, като освен основната, свързана с извършването на предвидените лесовъдски мероприятия, ще се извършват и консултантска дейност, проектиране и строителство на инфраструктурни обекти, туристическа дейност, стопанисване и ползване на дивеча и рибата, организиран ловен туризъм, управлението на природните паркове и защитените територии, които не са изключителна държавна собственост и други. 
По този начин ще бъде осигурена стабилността в горския сектор, което ще създаде и по-благоприятни условия за навлизане на чуждестранни инвестиции в горския сектор. 
Във връзка с това предлаганият модел на управление не само няма да засегне, но и ще подпомогне и ще гарантира интересите на всички субекти, които участват в горския отрасъл. Той не нарушава сегашната структура на управление на горския сектор: НУГ-РУГ-ДЛ.
Предвидено е с Правилник на министерския съвет детайлно да се уредят въпросите на устройството и дейността на предприятието.
Проектът регламентира органите на предприятието, техния състав и правомощия при осъществяването на дейността му. Предвидено е в състава на управителния съвет да бъдат включени представители на Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на земеделието и горите, началника на Националното управление по горите, представители на бизнеса и неправителствени организации. 
Важен момент в законопроекта е осигуряване на оперативност в дейността на предприятието при максимално гарантиране запазването на предоставеното му за ползване държавно имущество. Във връзка с това е предвидена и забрана за откриване на производство по несъстоятелност срещу предприятието.
Законопроектът предвижда държавата да запази правото си на собственост върху горите и земите от държавния горски фонд, но дейности, свързани с неговото стопанисване да се възлагат на предприятието. За осъществяването на тази основна цел при необходимост държавата може да предоставя за ползване на предприятието и друго имущество – държавна собственост. С това имущество предприятието може да извършва разпоредителни сделки с решение на управителния съвет, но по реда на Закона за държавната собственост, при условията на Закона за горите.
В законопроекта е предложен основния финансов механизъм на предприятието. Предвидено е финансовите средства на предприятието да се набират от различни източници – приходи от стопанска дейност, средства от международни финансови институции и неправителствени организации, приходи от дарения и завещания и други, а разходването им – съобразно предмета на дейност на предприятието.
Въз основа на изложеното предлагаме на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.
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