РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА  ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
В сила от 09.04.2011 г.
Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г.

§ 1. В чл.273 (1) се заличава текстът „oсвен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им" и се добавя следния текст „както и от това дали стойността на вещите съответствува на характера и тежестта на административното нарушение”.

София, 11.03.2014 г.                           ВНОСИТЕЛИ:










Мотиви


Настоящата промяна в Закона за горите е предизвикана и обоснована от факта, че в момента действащия закон дава възможност за беззаконно изсичане на гори. Съдала се е, за съжаление, масова практика, при която извършителите на престъплението умишлено да използват формално чужди вещи при извършването на престъплението, целейки те да не бъдат отнети в полза на държавата, както би станало, ако вещите биха били собственост на лицето извършило престъплението.  Сега действащите текстове в Закона за горите са реална предпоставка за създаване и на рецидив в нарушителите на закона. Оставените без фактически последствия констатирани нарушения на закона неминуемо водят до тяхното повтаряне и създаване на траен криминален поведенчески модел у нарушителите.
С настоящата поправка се цели прекратяване на порочната практика законът да бъде заобикалян. Приемането й ще доведе до опазване на личните, общинските и държавните горски територии, както и до улесняване на дейноста на служителите, които отговарят за установяването и предотвратяването на нарушения в горските територии по смисъла на чл. 188 от  Закона за горите.
София, 11.03.2014 г.                           ВНОСИТЕЛИ:


