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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(Обн., ДВ, бр.125 от 29.12.1997 г., изм. ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г., доп. ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г., доп. ДВ, бр.26 от 23.03.1999 г., изм. ДВ, бр.29 от 7.04.2000 г., изм.ДВ, бр. 78 от 26.09.2002 г., доп. ДВ, бр.77 от 9.08.2002 г., изм. ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г., изм. ДВ, бр.99 от 22.10.2002, изм. ДВ, бр.16 от 18.02.2003 г., изм. Изм.ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., изм.ДВ, бр.72 от 2.09.2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., изм. ДВ, бр.29 от 7.04.2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., изм.ДВ, бр.34 от 25.04.2006 г., изм. ДВ, бр.36 от 2.05.2006 г., изм. ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., изм. ДВ, бр.102 от 19.12.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г., изм. ДВ, бр.24 от 20.03.2007 г., изм. ДВ, бр. 64 от 2007 г.)



Параграф единствен. В чл.68а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите „обли дървени материали и дърва за горене” се заменят с „необработен дървен материал за държавите членки на Европейския съюз, Европейското пространство и Конфедерация Швейцария”.
2. В ал.5 думите „на обли дървени материали и дърва за горене” се заменят д „по ал.1”.
3. Създава се нова ал. 6:
„ал. 6 Износът на необработен дървен материал за държави извън посочените в ал.1 е забранен”.












МОТИВИ

Настоящият проект на закон установява изрична правна забрана за износ на необработен дървен материал за държави извън страните членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария. Проектът отговаря на една достатъчно категорично заявена обществена потребност и отчита икономическите анализи за състоянието и тенденциите за развитие на дърводобивната и дървообработващата промишленост в България. Наред с идеята да осигури защита на националното производство приемането на законопроекта ще изрази загрижеността и ясната воля за закрила на българската гора като едно от най-ценните национални богатства.
Основните предизвикателства към решаването на които е насочен законопроектът, са следните:
1. Нарастващ дефицит на суровини за дървообработващата промишленост в България и необходимост от прилагане на мерки за защита на родната индустрия.
Особено през последните години анализите сочат трайна тенденция за увеличаване на вноса на дървен материал поради недостига му на българския пазар. В същото време, поне по официални данни, годишно се изнасят над 400 хил. тона  необработена дървесина. Това поставя в неравностойно положение българските производители и прави недостатъчно конкурентноспособни техните стоки на националния и международния пазар.
2. Нарастваща обществена нетърпимост към безразборната сеч в горите от горския фонд.
Либерализирането на износа, пропуските в нормативната уредба, създаващи условия за заобикаляне на законовите изисквания, ползването на дървесина и сделките със земи и гори от горския фонд с твърде спорна законосъобразност превърнаха през последните години дърводобива и износа на необработен дървен материал в изключително доходоносен бизнес. Възможността за бърза печалба без влагане на сериозни ресурси създава порочни стимули за развиване на корупционни схеми, за нарушаване на екологичните норми и нормите за възстановяване на горите, както и за неспазване на изискванията за качество на добитата суровина. Това от своя страна подронва авторитета на България като износител на необработен дървен материал. Премахвайки финансовия интерес, ограничаването на износа би било едно ефективно средство  в борбата срещу незаконната сеч и унищожаването на българската гора.
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