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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




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., бр. 38, 60, 82 и 102 
от 2012 г. и бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.)


§. 1. В чл. 63, ал. 9  т. 1 се изменя така:
„1. в бюджета на Изпълнителната агенция по горите - за горските територии - държавна собственост;”.
§ 2. В чл. 71, ал. 5  т. 1 се изменя така:
„1. в бюджета на Изпълнителната агенция по горите - за горските територии - държавна собственост;”.
§ 3. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 3:
„3. в случаите по чл. 88, ал. 5, т. 5.” 
§ 4. В чл. 94, ал. 1 след думите „извършва от“ се добавя „държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, общински горски структури и“. 
§ 5. В чл. 96, ал. 3 след думите „горски стопанства“ съюзът „и” се заменя със запетая и след думите „държавните ловни стопанства“ се поставя запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“.
§ 6. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 7 години“ се заменят с „до три години“ и думите „7-годишния“ се заменят с „3-годишния“. 
2. В ал. 2 след думата „програма“ се поставя запетая и се добавя „или в план-извлечение за промяна на вида на сечта и възобновяването“. 

§ 7. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Горски репродуктивни материали могат да се предоставят безвъзмездно и на Изпълнителната агенция по горите за представителни цели.“
§ 8. В чл. 108  ал. 3 се изменя така:
„(3) Лицето по ал. 2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина по ред, определен с наредбата по чл. 148, ал. 11, до освидетелстване на сечището.” 
§ 9. В чл.109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Протокол за освидетелстване на сечището в горските територии – държавна собственост, може да се съставя и от служител на териториалното поделение с лесовъдско образование, оправомощен от директора на съответното териториално поделение на държавното предприятие по чл. 163.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 10.  В чл. 115, ал. 1  т. 1 се изменя така:
„1. осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на:
а) община, в която попадат територии на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, или
б) съответната община в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост, и“.
§ 11. Член 116а се отменя.
§ 12. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която“ се заменят със „Забрана по чл. 124 се налага със заповед, която се издава от кмета на общината ежегодно да края на месец февруари, като в нея“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в съответната регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските територии.“ 
§ 13. В чл. 127  ал. 4 се изменя така:
„(4) За прилагането на Регламент (ЕС) № 995/2010 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 (ОВ, L 295 от 12.11.2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 
№ 995/2010”, Агенция „Митници" предоставя на Изпълнителната агенция по горите информация за вноса на дървен материал и изделия от дървен материал, посочени в приложението на Регламент (ЕС) № 995/2010. Информацията съдържа данни за получателя, датата на вноса и количеството и се предоставя за всяко тримесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ периода.“
§ 14. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „територии“ се добавя „за които е учредено право на строеж или сервитут“ и се поставя запетая.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Добитата при изпълнение на дейностите по ал. 1 дървесина е собственост на лицето по ал. 1.“
§ 15. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. документ, издаден от управителя на горското сдружение по 
чл. 183 без заплащане на такса – когато дейността се извършва от сдружението или е възложена от него за територията, стопанисвана от сдружението;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „или от управителя на горското сдружение по чл. 183“. 
3. В ал. 7, в изречение второ думите „горските пътища и по“ се заличават. 
§ 16. В чл. 155  ал. 5 се отменя.
§ 17. В чл. 176, ал. 1, т. 7 думите „средства от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост, както и” се заличават.
§ 18. В чл. 179, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми”. 
§ 19. В чл. 181 се създава ал. 7:
„(7) Промяна на определената форма на управление по ал. 1 се извършва с решение на общинския съвет.“
§ 20. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 21. В чл. 241, в изречение второ след думите „ловни стопанства” съюзът „и” се заменя със запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“.
§ 22. В чл. 245 се създава т. 7:
„7. при заличаване на едноличния търговец.“ 
§ 23. В чл. 273 се създава ал. 11: 
„(11) Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата за нарушение на Регламент (ЕС) № 995/2010 г., се предоставят от Изпълнителната агенция по горите за ползване за цели от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.“ 
§ 24. В чл. 275, ал. 1, т. 2 думите „от регионалните дирекции по горите“ се заличават.
§ 25. В Преходните и заключителните разпоредби се създава 
§ 15а:
„§ 15а. В срок до 31 декември 2014 г. общинските съвети приемат решение по чл. 181, ал. 2 за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.“

Заключителна разпоредба

§ 26. Параграф 84 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.) се отменя.


Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ……………..…... 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Михаил Миков)
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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. Горскостопански дейности
Предлагат се изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на горскостопански дейности и по-конкретно на залесяването. Тъй като до момента бе налице непълнота в ЗГ по отношение на субектите, които могат да възлагат и извършват залесяване, с настоящите промени се дава възможност това да се прави и от учебно-опитните горски стопанства и от специализираните звена на Изпълнителната агенция по горите. 
Въвежда се промяна и по отношение на срока, предвиден за залесяване на пожарища и сечища. Съгласно действащата разпоредба предвиденият срок е 7 години. Практиката в горското стопанство в България показва, че три години  е един оптимален срок за възобновяване на невъзобновени сечища, а също така и за планиране на разсадниковото производство, съобразно динамичните климатични промени. С така направеното изменение в по-голяма степен се гарантира защитата на обществения интерес по чувствителната тема за възобновяването на българските гори.
ІІ. Ползване на дървесина
Законопроектът предвижда промени и по отношение на нормите, уреждащи ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в насока по-добрата защита на интересите на българските граждани и бизнес.
Прави се редакция, която да регулира по-правилно възможностите за така наречените „местни фирми“, а именно да се избегне неправилното прилагане на разпоредбите по отношение насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средните предприятия по места. Досегашните разпоредби създаваха неясноти и повод за завеждане на съдебни дела след провеждане на процедури по този ред. С новата редакция всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, могат да участват в процедурите като „местни търговци“ във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат в тази община. 
Предвижда се отмяна на една от нормите, даваща допълнителна възможност за сключване на дългосрочни договори, която заинтересованите страни в сектора считат, че създава условия за установяване на монополно положение и допуска необосновано завишаване обема на добиваната дървесината по дългосрочните договори. 
ІІІ. Други
Направени са и няколко изменения, свързани с ползването на дървесина и възобновяването на горите, които по същество не изменят основните цели на закона и са насочени към неговото правилно прилагане.
С промените се дава срок на общините да изберат формата на общинска горска структура, чрез която ще осъществяват управление на горските територии – общинска собственост. Законът за горите е в сила повече от две години, но все още голяма част от общините нямат структура, която да стопанисва горските територии - общинска собственост, което създава проблеми в сектора. Общините са вторият по големина собственик на гори след държавата и на ползването на дървесина от тези гори разчитат както бизнесът, така и голяма част от местното население.
Предлага се средствата от учредяване на сервитути и от правото на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост,  да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Предлаганите промени няма да окажат пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като те са в рамките на приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Изготвеният законопроект не противоречи на европейското законодателство и не е изготвен в изпълнение на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени от Европейските общности.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Пламен Орешарски)




