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З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за горите
(Обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2011 г.)


§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Инвентаризацията на горските територии, изработването на плановете за ловностопански дейности и на дейностите по опазване от пожари се извършват в границите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства.”
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 16, ал. 1 думите „при съобразяване с границите на горските териториални единици” се заличават.
§ 4. В чл. 34, ал. 6 след думата „горите” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 5. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „движими вещи и” се заличават.
	Създава се ал. 2:

„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите се разпорежда безвъзмездно с движими вещи - държавна собственост, когато разпореждането е между Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена.”
§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Началните цени за провеждане на търгове за отдаване под наем на поземлени имоти в горските територии – държавна собственост, се определят по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2.”
2. Създава се ал. 5:
„(5) Министърът на земеделието и храните по предложение на директорите на държавните предприятия по чл. 163 ежегодно утвърждава начални цени за провеждане на търгове за отдаване под аренда на поземлени имоти в горските територии – държавна собственост, управлявани от държавните предприятия.”
§ 7. В чл. 47, ал. 5 думите „ал. 4” се заменят с „ ал. 5”.
§ 8. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. стълбове за въздушни електропроводи, както и стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена;”
б) създава се т. 5: 
„5. ски писти”.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Поземлени имоти в горски територии се смятат с учредено право на строеж от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, които стават публична държавна собственост, на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура.”
§ 9. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. Искането за предварително съгласуване за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии за изграждане на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура, се подава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.”
§ 10. В чл. 56, ал. 1, т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.
§ 11. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „съответното държавно предприятие по чл. 163” се заменят с „бюджета на Изпълнителната агенция по горите”.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Учреденото право на строеж за обектите по чл. 73, ал.  1, т. 5 е безвъзмездно.”
§ 12. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 думите „изграждане и/или” се заличават.

Създава се ал. 3:
„(3) Поземлени имоти в горски територии се смятат с учредено сервитутно право от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, които стават публична държавна собственост, на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура.”
§ 13. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. Искането за предварително съгласуване за учредяване на сервитгут върху поземлени имоти в горски територии за изграждане на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура, се подава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.”
§ 14. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.
2. В ал. 5 се създава изречение трето:
„Учредяването на сервитут за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната се извършва безвъзмездно.”
3. В ал. 9, т. 1 думите „съответното държавно предприятие по чл. 163” се заменят с „бюджета на Изпълнителната агенция по горите”.
4. Създава се ал. 11:
„(11) Учреденото право на строеж за обектите по чл. 73. ал. 1, т. 5 е безвъзмездно.”
§ 15. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „горите" се поставя запетая и се добавя  „както и на държавни органи, извършващи дейности по контрол и опазване на околната среда";
б) създава се т. 4:
„4. за стопанисване на съществуващи ски писти от собствениците на прилежащите лифтове и влекове.”
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 2 и 3” се заменят с „ал. 1, т. 2, 3 и 4”.
§ 16. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от собственици на лифтове и влекове”.

2. В ал. 2:
а) след думите „картата на възстановената собственост” се добавя „съгласувана от съответната регионална дирекция по горите и оценка на имота”;
б) в т. 2 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”;
в) точка 3 се отменя.
§ 17. В чл. 71, ал. 5, т. 1 думите „съответното държавно предприятие по чл. 163” се заменят с „бюджета на Изпълнителната агенция по горите”.
§ 18. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1:

а) в т. 1 след думите „електротехнически съоръжения” се поставя точка и текстът до края се заличава;
б) в т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
в) точка 4 се изменя така:
„4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила:
а) подробен устройствен план за придобитите по § 123 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 и 34 от 2006 г.);
б) общ устройствен план – в случаите извън буква „а”;”
г) в т. 5 след думата „собственост” се поставя запетая и се добавя „на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура”;
д) в т. 6 думите „на стълбове за лифтове и влекове, както и” се заличават;
е) точка 7 се изменя така: 
„7. открити и закрити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други, с изключение на случаите, в които се учредява право на строеж по реда на този закон;”.
	В ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а думите „и се разходват само за залесяване и поддръжка на горски пътища” се заличават.
	Алинея 4 се изменя така:

„(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3 се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху  имота.”
4. В ал. 5 след думите „национален обект" се поставя запетая и се добавя „на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура".
5. Алинея 6 се отменя.
§ 19. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. влезли в сила административни актове, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда или по реда на Закона за биологичното разнообразие или становище на компетентния орган по околна среда по двата закона;”.
	Създава се т. 6:

„6. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство, при промяна на предназначението на поземлен имот, в чийто обхват попадат недвижими културни ценности или техни охранителни зони.”
§ 20. В чл. 79 се създава ал. 4:
„(4) Предаването на площите - държавна собственост, с променено предназначение се извършва с протокол между лицето, придобило собственост върху имотите, или ведомството, на което се предоставят права за управление върху имотите, Регионалната дирекция по горите и съответното държавно предприятие по чл. 163 или негово териториално поделение.”
§ 21. В чл. 80 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Дървесината от поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, които се управляват от държавните предприятия по чл. 163, чието предназначение е променено безвъзмездно, е на съответното държавно предприятие.
(4) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 3 се организират от териториалното поделение на съответното държавно предприятие по реда на този закон.”
§ 22. В чл. 81, ал. 3, т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.
§ 23. В чл. 102, т. 1 след думата „брезовите” се поставя запетая и се добавя „върбовите”.
§ 24. В чл. 104, ал. 1, т. 1 след думата „тополовите” се поставя запетая и се добавя „липовите, върбовите”.
§ 25.   В чл. 111 ал. 2 се изменя така:
„(2) Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, с изключение на случаите, когато:
1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори;
2. физически лица добиват дървесина за лична употреба без право на продажба.”
§ 26. Създава се чл.116а:
„Чл. 116а. (1) Държавните предприятия по чл. 163 и териториалните им поделения имат право за осъществяване на дейността си да ползват дървесина от горски територии – държавна собственост, срещу внасяне на средства във фонд „Инвестиции” в размер, определен с постановлението по чл. 179, ал. 1.
(2) Ползването по ал. 1 се извършва въз основа на решение на управителния съвет на предприятието. 
(3) Управителният съвет взема решение въз основа на писмено искане от:
1. директора на държавното предприятие;
2. директора на съответното териториално поделение - за нуждите на териториалното поделение.”
§ 27. В чл. 126 ал. 1 - 5 се отменят.
§ 28. В чл. 127 се създава ал. 3:
„(3) Компетентен орган по прилагането на Регламент № 995/2010 (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L 295/23 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент № 995/2010”, е Изпълнителната агенция по горите.”
§ 29. В чл. 148, ал. 7 изречение второ се изменя така:
„Достъпът с велосипеди, както и достъпът за езда в горските територии е свободен с изключение на случаите, когато е ограничен по предвидения в закона ред.”
§ 30. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „самостоятелно” се добавя „от държавните горски стопанства и”;
2. Алинея 5 се отменя.
§ 31. В чл. 174, ал. 3 се правят следните изменения:
	След думата „инвентаризация” запетаята се заменя със съюза „и”.
	Думите „и изпълнение” се заличават.

§ 32. В чл. 176, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. средства за компенсационно залесяване;”.
§ 33. В чл. 193, ал. 3 след думите „нейните структури” се добавя „на централните управления на държавните предприятия по чл. 163”.
§ 34. В чл. 197 се създава т. 15:
„15. имат правата по чл. 200, ал. 1, т. 5 и 6.”
§ 35. В чл. 198, ал. 2, т. 1, буква „б” думите „три години” се заменят с „една година”.
§ 36. Създава се чл. 211а:
„Чл. 211а. (1) Недървесните горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи се транспортират придружени с превозен билет за недървесни горски продукти по образец.
(2) Превозните билети по ал. 1 се издават:
1. от оправомощени от директора служители в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства – за недървесните горски продукти, добити от горските територии, в които упражняват служебните си задължения;
2. от лицата, упражняващи лесовъдска практика – за недървесните горски продукти, добити от собствените им гори, както и от горските територии, за които са упълномощени от собственика;
3. от длъжностно лице, определено от кмета на общината – за недървесните горски продукти, добити извън горските територии.”
§ 37. В чл. 212 след думата „дървесина” се добавя „и недървесни горски продукти” и думата „тази” се заличава.
§ 38. В чл. 213 се създава т. 4:
„4. недървесни горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи – непридружени с превозен билет за недървесни горски продукти.”
§ 39. В чл. 233, ал. 1, т. 6 думите „горски автомобилни пътища” се заменят с „временни горски пътища”.
§ 40. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нарушения на Регламент № 995/2010 (ЕС), наказанието е глоба от 50 до 3000 лв., съответно имуществена санкция от 100 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”
§ 41. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предоставя със заповед дървесината и недървесни горски продукти, добити от горски територии – държавна собственост,  предмет на нарушение,  отнети в полза на държавата, на:
	съответното държавно предприятие по чл. 163 - за горските територии – държавна собственост, предоставени им за управление;

съответното учебно-опитно горско стопанство - за горските територии - държавна собственост, предоставени му за управление.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо след думите „отнети в полза на държавата” се добавя „с изключение на вещите по  ал. 2” и се поставя запетая. 
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „отнети в полза на държавата” се добавя „с изключение на вещите по ал. 2” и се поставя запетая.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „по ал. 3” се заменят с „по ал. 4”.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 6” се заменят с „по ал. 7”.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Средствата от продажбата на вещите по ал. 2, получени след приспадане на всички разходи по тяхното задържане и продажба, се депозират в банкова сметка на:
	съответното държавно предприятие по чл. 163 - за дървесината и недървесни горски продукти за горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление;

съответното учебно-опитно горско стопанство - за дървесината и недървесни горски продукти за горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление.”
9. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
§ 42. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1:

а) в основния текст след думите „прилагането му” се поставя запетая,  добавя се „с изключение на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1” и се поставя запетая;
б) в т. 2 след думата „образование” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
в) т. 3 след думата „територии” се поставя тире и думите „на територията” се заменят със „собственост”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Нарушенията на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 се установяват с актове на държавни служители на Министерството на земеделието и храните, оправомощени от министъра.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 43. В чл. 275 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „от регионалните дирекции по горите - в останалите случаи” се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Глобите, имуществените санкции, както и сумите, получени от продажбата на отнетите вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи - предмет и/или средство на нарушението, с изключение на сумите, за които се прилага чл. 273, ал. 9, се внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а когато наказателното постановление е издадено от кмет на община - в бюджета на съответната община.”
§ 44. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4:
а) в ал. 1 думите „едномесечен срок от влизането в сила на закона” се заменят със „срок до 1 септември 2011 г.”;
б) в ал. 4 думите „6-месечен срок от влизането в сила на закона” се заменят с „в срок до 30 юни 2012 г.”.
2. В § 5 се създава ал. 10:
„(10) Приходите от средства за компенсационно залесяване по отменения Закон за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) постъпват в приход на съответното държавно предприятие по чл. 163, в района на управление на което се намира имотът, за който се дължи цена за компенсационно залесяване, и се разходват за създаване на нови гори.”
3. Създава се § 10а:
„§ 10а. За времето от влизането в сила на Закона за горите до вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 държавните горски стопанства, както и държавните ловни стопанства по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите такси за извършените ползвания от горите и земите  в горските територии – държавна собственост, в размера и в сроковете съгласно Постановление № 202 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм., бр. 89 от 2008 г.).”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 45. (1) Лесоустройствени проекти, планове и програми, утвърдени до 9 април 2011 г., запазват действието си до изработване на горскостопански планове и програми по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите, но не по-късно от срока им на действие.
(2) Лесоустройствени проекти, планове и програми, изработени по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.; изм., бр. 80 от 2005 г.), които не са одобрени до 9 април 2011 г., се  утвърждават по реда на Закона за горите, като лесоустройствените проекти имат силата  на горскостопански планове, а лесоустройствените планове и  програми – на горскостопански програми.
§ 46. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г. и бр. 19 и 98 от 2011 г.) в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, в раздел „III. Министерство на земеделието и храните", в т. 14 – 19 думите „горски” се заличават.
§ 47. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 54, ал. 1  се създава изречение второ: 

„В зависимост от биологичното развитие на дивеча щетите, нанесени от него, и епизоотичната обстановка министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед може да променя сроковете за ловуване, да регулира числеността на дивечовите запаси, както и да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч.”
2. В чл. 65 се създава т. 15:
„15. сачмите с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум”.”
3. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 5” се заменя с „чл. 7”.
4. Създават се чл. 83м, 83н и 83о:
„Чл. 83м. Който не изпълни задължение по чл. 65, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.
Чл. 83н. Който участва в групово ловуване на дива свиня и дребен дивеч, без да е екипиран с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
Чл. 83о. На физическо лице, което е заловено да ловува след употреба на алкохол, се налага глоба от 200 до 2000 лв.”
5. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, в пореден № 4 думата „ЧЕКЕРИЦА” се заменя с „ТРАКИЯ”.
§ 48. Параграф 12а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., 
бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.) се изменя така:
„§ 12а. Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 се ползват и от длъжностни лица, определени в Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите при упражняване на правомощията им по опазване и контрол на горските територии и при спазване изискванията на чл. 170.”

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 
2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)





19


Ìàø.áþðî-ÁÑ		“ZA-Z-GORI.doc-03.01.2012”

мб-БС	           София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа  940-29-99, факс 981-81-70	 ZA-Z-GORI.doc


М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите


Предложените изменения и допълнения в Закона за горите (ЗГ) могат да бъдат обобщени в следните основни насоки:
І. Промени, свързани с провеждане на административните процедури по промяна на предназначението, учредяване на ограничени вещни права и управление на горските територии 
Предлага се ивентаризацията, изработването на плановете за ловностопански дейности и на дейностите по опазване от пожари да се извършват в границите на държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства (ДЛС), както и учебно-опитните горски стопанства. Горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост, се изработват на база извършената инвентаризация. В границата на една община попадат няколко горски и ловни стопанства, и обратно – има случаи, когато едно ДГС или ДЛС обхваща части от две или повече общини, като лесоустройствените проекти, съответно горскостопанските планове, за всяко ДГС/ДЛС са изработени в различни години. По горните причини извършването на инвентаризация на територията на цели общини е нецелесъобразно, икономически неизгодно и на практика не може да се ползва за изработването на горскостопански планове.  
Със законопроекта се вменява на министъра на земеделието и храните по предложение на директорите на държавните предприятия по 
чл. 163 от ЗГ ежегодно да утвърждава начални цени за провеждане на търгове за отдаване под аренда на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, управлявани от държавните предприятия. 
Законопроектът предвижда освен за стълбове за въздушни електропроводи право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията да се учредява и за изграждане на стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена. Условията за изграждане за всички стълбове са еднакви – един стълб 110kV e много по-сложно и голямо съоръжение от стълб за влек тип „паничка” или „котва”. И в двата случая ползването на съоръженията е свързано с поддържане на просеки и учредяване на сервитутни права.  
По сега действащия ЗГ „сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за изграждане и/или обслужване”. Предлага се думите „изграждане и/или” да отпаднат, тъй като правото на строеж е право на изграждане, а сервитутът е за обслужване. Прецизират се изискуемите документи при учредяване право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване право на строеж. 
Законопроектът предвижда правна възможност да се учредява право на ползване и върху съществуващи ски писти, като компетентният орган, пред който се подава заявление, е министърът на земеделието и храните. В съответствие с разпоредбата на чл. 50 в от Закона за туризма се предвижда правото на ползване на съществуващи ски писти да се учредява на собствениците на прилежащите лифтове и влекове.
Предложенията относно разпоредбите, отнасящи се до промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, са:
Промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите, да се извършва само след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота.
Предлага се цената за учредяване право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване право на строеж  да постъпва в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не както предвижда действащият закон – в съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите. Предложението е мотивирано от обстоятелството, че основната административна тежест по провеждане на тези процедури и изготвяне на административните актове пада върху Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), съответно регионалните дирекции по горите (РДГ), които изразяват становища.
Създаването на нови гори е стопанска дейност, включена в основния предмет на дейност на държавните предприятия по чл. 163. Законът за горите не предвижда държавните предприятия да правят отчисления от резултата от стопанската си дейност към държавния бюджет след изтичането на преходния период, регламентиран с § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗГ. Поради тази причина не би следвало за това да се разходват средства от държавния бюджет.  
Действащият закон урежда собствеността на дървесината от поземлени имоти в горски територии, чието предназначение е променено. Предлага се допълнение, съгласно което дървесината от поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ, чието предназначение е променено безвъзмездно, да остане в собственост на предприятието.
ІІ. Промени, свързани с предвиждане на допълнителни правомощия при осъществяване на функциите по опазване на горските територии
1. Предлага се да се допълнят правомощията на служителите, назначени в предприятията по чл. 163 от ЗГ за опазване на горските територии. Дават им се правомощия да спират превозните средства, които превозват дървесина и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход, както и да използват специализирани високопроходими противопожарни моторни превозни средства със специален режим на движение.  
2. Законопроектът предвижда служителите в ИАГ и в нейните структури, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и определените със заповед на изпълнителния директор на ИАГ да имат право да използват моторни превозни средства със специален режим на движение, както и да носят и използват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.
3. Предложено е и изменение на разпоредбата на § 12а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. 
4. Предвижда се изискването за професионален опит на горските инспектори със средно лесовъдско образование да се намали от 3 години на една година. 
ІІІ. Горскостопански дейности
Предлагат се изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на горскостопански дейности, поради празнота в сега действащия закон.  
Поради факта, че ползването на дървесина включва заедно или поотделно дейностите добив и разпореждане с дървесина, с действащата разпоредба неправилно бе въведено задължение за фирмите, които извършват само продажба (разпореждане) на дървесина, да са регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ. С предложеното изменение се регулира и нормативно възможността физическите лица да могат да добиват дървесина за лична употреба без право на продажба – дейност, която и към момента се извършва, но в действащата разпоредба е неясно определена.
Законопроектът съдържа предложение за създаване на регламент за ползване на дървесина от държавните предприятия и техните териториални поделения за осъществяване на дейността им – за изграждане на ловностопански и рибностопански съоръжения, за заслони, водопои, противопожарни депа, пожаронаблюдателни кули и водоеми, за ловностопански и рибностопански сгради и съоръжения, за отопление, за научноизследователски и други подобни цели,  т. е. за нетърговски цели.
ІV. Отпадане на режима за издаване на удостоверение за износ и внос на необработен дървен материал 
Законопроектът предвижда да отпадне издаването на такива удостоверения, като се запазва възможността министърът на земеделието и храните временно да забранява износа на необработен дървен материал от определени дървесни видове и/или размери, както и на диворастящи гъби. Либерализирането на режима за износ на необработен дървен материал е целесъобразно с оглед на факта, че въведеният със ЗГ режим не дава реална възможност за упражняване на ефективен административен контрол, като едновременно с това придава излишна тежест върху администрацията и бизнеса. Въпросната мярка не оказва търсеното благоприятно въздействие, възпиращо нарушенията в тази област. Служителите на ИАГ и РДГ се оказват в невъзможност да осигурят 24-часово присъствие, контрол и заверка на удостоверенията на всички изходни пунктове в страната, на които се осъществява износ на необработен дървен материал. Издаваните в момента удостоверения за износ на необработен дървен материал на практика не представляват нито лицензиране или регистриране на конкретна стопанска дейност, нито документ, разрешаващ или удостоверяващ сделка, нито пък документ, гарантиращ законния произход на дървения материал. Необходимо е да се прилага интегриран подход при осъществяването на контрол както от органите на ИАГ, така и от митническите органи, независимо дали дървесината произхожда от ЕС, или е от и за трети страни.
V. Контролна дейност и административнонаказателни разпоредби
Действащият закон не предвижда с какъв документ се транспортират недървесните горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи. С разпоредбата на новия чл. 211а се създава ред за транспортиране на недървесните горски продукти, какъвто няма в действащата нормативна уредба и поради липсата на законово основание не е предвиден да бъде въведен чрез подзаконовите нормативни актове, които са изготвени и са в етап на съгласуване. Въвеждането на такъв ред в голяма степен ще гарантира възможността да бъде извършвана проверка относно законния произход на транспортираните недървесни горски продукти. Предвид празнотата в закона със законопроекта се създава възможност да бъде търсена административнонаказателна отговорност от нарушителите при неспазване на тази разпоредба. 
Предлагат се промени в разпоредбите, отнасящи се до вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението. Те се налагат поради констатирани несъответствия в нормите, уреждащи тези отношения. 
Отпада ограничението при издаване на наказателни постановления министърът на земеделието и храните да оправомощава само длъжностни лица от РДГ.

VІ. Преходни и заключителни разпоредби
1. Преходни разпоредби
Законопроектът предвижда приходите от средства за компенсационно залесяване по отменения Закон за горите, действал до 
9 април 2011 г., да постъпват в приход на държавните предприятия по чл. 163 и да се разходват за създаване на нови гори.
Създава се § 10а, съгласно който за времето от влизането в сила на ЗГ до вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 ДГС и ДЛС внасят в бюджета на ИАГ таксите за извършените ползвания от горите и земите в горските територии – държавна собственост, в размера и сроковете съгласно Постановление № 202 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм. бр. 89 от 2008 г.).
Предлага се в Преходните и заключителните разпоредби да се предвидят разпоредби, които уреждат висящите правоотношения относно лесоустройствени проекти, планове и програми, изработването на които  е започнало и/или извършено по времето на действие на отменения ЗГ и при условията и по реда на  Наредба № 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България, приета на основание на отменения ЗГ.   
2. Заключителни разпоредби
Предлагат се следните промени в Закона за лова и опазване на дивеча:
	Дава се възможност на министъра на земеделието и храните със заповед да променя сроковете за ловуване, да регулира числеността на дивечовите запаси, както и да ограничава или забранява лова на определени видове дивеч по предложение на изпълнителния директор на ИАГ или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Такава възможност към момента липсва, а почти ежегодно се налага издаването на такава заповед.

Забранява се използването на сачмите с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие. То се налага с цел ограничаване на инцидентите и смъртните случаи при провеждането на ловните излети.
Създават се административнонаказателни разпоредби за нарушения на закона, извършени от ловци, които използват боеприпаси, различни от тип „куршум”, при групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие, които не са екипирани със шапка или облекло със сигнален цвят или са употребили алкохол по време на лов.
Предлага се името на Държавно ловно стопанство „Чекерица” да се замени с „Тракия”. Предложението е на Южноцентралното държавно предприятие, в района на дейност на което попада ловното стопанство, с аргумента, че това е името на ловното стопанство до 1991 г.
Законопроектът предвижда промяна и в § 12а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата с оглед предложението за допълване правомощията на служителите, осъществяващи функциите по опазване на горските територии. 




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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