
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО  СЪБРАНИЕ

                                                                                                                

                                                                                Проект!

ЗАКОНОПРОЕКТ 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., доп. бр. 26 от 1999 г., изм. и доп. бр. 29 и 78 от 2000 г., доп. бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., изм. и доп. бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70, 91 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г. 
§ 1. Чл.14 се изменя така:
1.      в ал. 1, т.3 се изменя така:
“3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии / населени места и селищни образувания/, както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън  тях, в случай, че същите са предвидени за урбанизиране съгласно действащия общ устройствен план на общината;”
т.5 отпада, а досегашната т. 6 става т. 5;
2. ал. 2 се изменя така:  
“/2/ Забранява се изключването на гори и земи от горския фонд:
1.      за срок  20 години след опожаряването им или когато са придобити от частни физически или юридически лица, чрез разпоредителна сделка или по давност, от държавата или общините.
2.      които представляват: защитени горски пояси, опитни и географски култури, дендрариуми, островите по граничните реки, гори за защита на инженерните съоръжения, насаждения и градини за семепроизводство, горски разсадници, маточници, земи и гори от горския фонд, попадащи в защитени територии и защитени зони.” 
3.      ал. 3 се изменя така:
“/3/ Новото предназначение на имотите по чл. 1, т. 5 не може да се променя за срок от 20 години.”
§ 2. В чл. 14 г, ал. 2 отпада;
§ 3. В чл. 15 а, т. 2 от ал. 1 и алинеи от 13 до 18 отпадат.
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М  О  Т  И  В  И
към Законопроекта за изменение и допълнение на закона за
горите


                Действащият Закон за горите дава възможност за непрозрачно и неаргументирано разпореждане със земи от горския фонд, държавна и общинска собственост, както и за промяна на предназначението им, което е предпоставка за корупционни практики и грубо накърняване на обществения интерес.
                С този законопроект се осигурява защита на българската гора от чисто комерсиални интереси, като се създава ясен и рестриктивен регламент за разпореждане и промяна на предназначението на земи от горския фонд.
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