РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

ЗАКОН
За изменение и допълнение на Закона за горите
(обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Физическо лице за собствени нужди може да ползва дървесина по такси
на корен от гора – собственост на общината, в която постоянният му адрес, а
когато това не е възможно – от съответните държавни гори. Дървесината не
може да се прехвърля. В този случай за физическото лице не се изисква
регистрация в публичния регистър.
2. Създава се нова ал. 4:
“(4) Ползване на дървесина по такса на корен от лицата по ал. 3 може да се
извършва при:
1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60
години;
2. санитарни сечи;
3. събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета;
4. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в
нискостъблените гори;
5. изсичане на подлес, събиране на листников фураж и вършина;
6. почистване на сечища и просеки;

7. усвояване на дървесина от изключени площи от горския фонд;
8. усвояване на дървесина от площи от горския фонд, върху които е учредено
право на ползване и/или сервитути.”
3. Създава се нова ал. 5:
“(5) Правоимащите лица по ал. 3 ползват дървесина от държавните гори по
такса на корен по списъци, изготвени от кметовете на общините или на
населените места в съответствие с определения им лимит и съгласувани от
държавното лесничейство или държавното ловно стопанство. В списъците,
заверени по съответния ред, се вписват трите имена, постоянният адрес на не
повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което
има право да получи.”
"§2. В чл. 124, т. 5 се отменя."
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Мотиви

В наскоро приетия Закон за горите, наред с безспорно добрите
текстове се приеха и крайно неприемливи такива. Естествено веднага след
приемането на Закона, несъстоятелността на тези текстове предизвикаха
остри реакции на голяма част от българското общество. С предложения от
нас Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, смятаме, че без
да се промени духа и философията на Закона за горите, ще възстановим
нужното спокойствие в обществото и Законът ще стане работещ.

Предложенията ни се отнасят към два параграфа от Закона за горите,
касаещи възможността граждани на Република България, съхранили гората
около себе си, да имат възможността /както е било винаги/ срещу плащане
на корен /в Закона такава възможност имат само фирмите/ да добиват
дърва за домашни нужди. Ползването на дървесина по тарифна такса на
корен е една привилегия на така нареченото местно население и за
служителите в системата на горите. Практиката показва, че единствено те
първи се отзовават на всички мероприятия в горите като:

1. Залесителни мероприятия – когато е по – малко площ и е
нецелесъобразно да има процедура;
2. При възникване на пожар – преди да пристигнат специализираните
органи за гасенето (противопожарните ядра се сформират от тях);
3. Местното население сигнализира своевременно за допуснати
нарушения по Закона за горите, т.е. те са безплатни охранители
(обществен контрол).

Второто изменение касае възможността животновъдите да извеждат
животните на паша през нощта – хилядолетна традиция и единствено
възможна през горещите летни месеци. Няма доказан случай на вредно
въздействие върху горите от това животните да са на паша през нощта.
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