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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., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г. и бр. 21, 79 
и 109 от 2020 г.)


§ 1. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. за извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания във връзка с изграждането и/или поддържането на обекти на транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея, включително за изграждането на временни пътища за достъп до площадките за проучване – за срок една година.“
2. В ал. 2, т. 2 думите „ал. 1, т. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 4 
и 5“.
3. В ал. 3, в основния текст след думите „Закона за пчеларството“ се поставя тире, добавя се „за срок, не по-дълъг от 
10 години“ и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии се подава заявление по образец, като в случаите по 
чл. 69, ал. 1, т. 5 заявлението се подава от възложителя и/или собственика на обекта. Заявлението се подава до:
1. министъра на земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно лице от състава на министерството - в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 2 и 3;
2. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1, 4 и 5;
3. кмета на общината - за поземлени имоти в горски територии - общинска собственост;
4. собственика - за горската територия, частна собственост.
(2) Когато заявлението по ал. 1 е за горски територии – държавна или общинска собственост, към него се прилагат:
1. схема на зоната на ограничение с данни за границата на правото на ползване и площта, определени чрез геодезически координати, която се изработва върху актуална кадастрална карта или карта на възстановената собственост, от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър – в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1, 4 и 5;
2. оценка на имота съгласно наредбата по чл. 86, ал. 2 – в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1, 4 и 5;
3. информация за номер и дата на разрешението за търсене и проучване, издадено по реда на Закона за подземните богатства – в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1, или договор за предоставяне на концесия за добив заедно със съгласувания по реда на Закона за подземните богатства работен проект - в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 4;
4. информация за номер, дата и издател на административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие, или на становище на компетентния орган по околна среда, като информацията за влизането в сила на административния акт се изисква служебно – в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4;
5. информация за изработен и одобрен по реда на чл. 99 проект за рекултивация на площадките за проучване – в случаите по чл. 69, 
ал. 1, т. 1 и 4;
6. безусловна неотменяема банкова гаранция за изпълнение на проекта по т. 5 в размер на общата стойност на техническата рекултивация и базисната цена на имота, върху който се учредява правото на ползване, определена по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2, издадена в полза на собственика или на съответното държавно предприятие по чл. 163, която се освобождава в едномесечен срок след приемане на рекултивацията – в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4.“
2. В ал. 3:
а) в изречение първо след думата „заявлението“ се добавя „в едномесечен срок“;
б) в изречение второ след думите „теренни проучвания“ се добавя „и консервация“, а думата „предприятие“ се заменя със „стопанство“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството собственикът на пчелина подава заявление до лицата по чл. 69, ал. 3. Към заявлението до лицата по чл. 69, ал. 3, т. 1 
и 2 се прилагат:
1. схема на зоната на ограничение с данни за границата на правото на ползване и площта, определени чрез геодезически координати, която се изработва върху актуална кадастрална карта или карта на възстановената собственост, от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър;
2. информация за регистрационния номер на пчелина;
3. доказателства, че заявителят е собственик на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства;
4. документ, издаден от кметството по местонахождението на пчелина, удостоверяващ, че не е налице обстоятелството по чл. 13, 
ал. 1, т. 1 от Закона за пчеларството, с изключение на случаите по чл. 13, ал. 2 от Закона за пчеларството;
5. документ, издаден от кметството по местонахождението на пчелина, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за пчеларството;
6. документ, издаден от БАБХ, удостоверяващ, че не е налице обстоятелството по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за пчеларството.“
4. В ал. 6 се създава изречение второ: 
„Разрешението се издава за срок, не по-дълъг от 6 месеца“.
5. Създава се нова ал. 7:
„(7) При устройване на постоянен или временен пчелин в поземлени имоти в горски територии се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Актът за учредяване на право на ползване по ал. 5 се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението, а разрешението по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от подаване на заявлението.“
§ 3. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 4 и 5“.
2. В ал. 2 след думите „теренни проучвания“ се добавя „и консервация“.
3. В ал. 7 се създават изречения второ и трето: 
„Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване на право на ползване директорът на държавното предприятие по чл. 163 или оправомощено от него длъжностно лице, съответно кметът на общината, сключва договор със заявителя. Договорът се вписва от лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, в службата по вписванията по местонахождението на имота и копие от вписания договор се изпраща в съответната регионална дирекция по горите.”
§ 4. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „ал. 1, т. 1, 3 и 4“ се заменят с 
„ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5“;
б) в изречение трето думите „при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи“ се заменят с „по реда на чл. 99“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Дървесината от поземлени имоти в горски територии, върху които е учредено безвъзмездно право на ползване по чл. 71, ал. 2, е собственост на:
1. съответното държавно предприятие – за поземлени имоти – държавна собственост, които се управляват от държавните предприятия по чл. 163;
2. съответната община – за поземлени имоти – общинска собственост.
(5) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 4 се организират от съответното държавно предприятие или община по реда на този закон за тяхна сметка.“
§ 5. В чл. 75, ал. 2  т. 1 се изменя така:
„1. информация за номер на имота по карта на възстановената собственост или идентификатор на имота по кадастрална карта, съответно скица-проект, когато промяната на предназначението засяга част от имот;“.
§ 6. В чл. 81, ал. 3, т. 2 след думите „скица на имота” се поставя запетая, а думите „с координатите на точките, определящи границите" се заличават.
§ 7. Създава се чл. 86а:
„Чл. 86а. (1) При бедствия се допуска изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи с цел овладяване на възникнало бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото и околната среда преди издаването на акт за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и/или учредяването на ограничени вещни права.
(2) Компетентните органи по Закона за защита при бедствия определят вида и обема на неотложните аварийно-възстановителни работи по ал. 1 и територията в зоната на бедствието, върху която ще се извършват.
(3) В едномесечен срок от започването на дейностите по ал. 1 се подава заявление до компетентния орган за промяна на предназначението на засегнатите имоти в горските територии и/или за учредяване на ограничени вещни права върху имотите по реда на този закон. Административните производства могат да се довършват по време или след изпълнението на неотложните аварийно-възстановителни работи.“
§ 8. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Лицата, извършващи дейности в горски територии, които с действията си или вследствие на неизпълнение на разпореждане на компетентен орган са довели до увреждане на териториите или ерозиране на почвите, са длъжни да рекултивират нарушените територии за собствена сметка.
(2) Извън случаите по ал. 1 нарушените територии се рекултивират от собствениците на поземлени имоти в горски територии, съответно от лицата, на които са предоставени за управление, за тяхна сметка.
(3) Терените за рекултивация на поземлени имоти в горски територии се определят от комисия, назначена със заповед на директора на съответната регионална дирекция по горите, въз основа на подадено искане на лицата по ал. 1 и 2 или вследствие на констатирано от служители на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури увреждане на горските територии, с изключение на случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1.
(4) Комисията по ал. 3 съставя протокол, в който се посочват определените за рекултивация поземлени имоти в горски територии по ал. 1 и 2, който се утвърждава от директора на съответната регионална дирекция по горите.
(5) Въз основа на протокола по ал. 4 лицата по ал. 1 и 2, съответно по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4, изготвят или възлагат изготвянето на проект за рекултивация по реда на този закон, който съдържа:
1. Част „Обща“;
2. Част „Техническа рекултивация“;
3. Част „Биологична рекултивация“.
(6) Съдържанието на проектите, нормативите за рекултивация, както и редът и условията за изготвянето и приемането им се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(7) Проектите по ал. 5 се изготвят от лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 и притежаващи удостоверение за регистрация за извършване на дейността „изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои за биологична рекултивация на нарушени терени“.
(8) Проектите за рекултивация се приемат от комисия в Изпълнителната агенция по горите и се одобряват от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите въз основа на заявление по образец, подадено от лицата по ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4. Към заявлението се прилага:
1. проект за рекултивация (на хартиен и електронен носител);
2. информация за протокол по ал. 4, в случаите по ал. 1 и 2;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 156, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.
(9) Техническата рекултивация по ал. 1 и 2 се извършва в срок до една година от одобряването на проекта по ал. 8.
(10) Техническата и биологичната рекултивация се приемат от комисии, назначени със заповед на директора на съответната регионална дирекция по горите. Биологичната рекултивация се приема в срок не по-рано от една година след нейното завършване.
(11) В случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 биологичната рекултивация се извършва от държавните предприятия по чл. 163 за горските територии – държавна собственост, и от общините за горските територии – общинска собственост, за тяхна сметка, в едногодишен срок от приемането на техническата рекултивация.“
§ 9. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 56 и 57:
„56. „Биологична рекултивация“ е дейност по създаване на горски насаждения от дървесна и храстова растителност и поддържането им през първите 5 години след изпълнението на техническата рекултивация и залесяването.
57. „Техническа рекултивация“ е дейност по почистване и подготовка на терена; изземване и транспортиране и насипване на земни маси по тяхното предназначение; подравняване и оформяне на терена в окончателния му вид; добавяне на подобрители; изземване, транспортиране и разстилане на хумусния пласт.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 69, ал. 1 и 3 се довършват по досегашния ред.
§ 11. Министърът на земеделието, храните и горите издава наредбата по чл. 99, ал. 6 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 12. До издаването на наредбата по чл. 99, ал. 6 проектите за рекултивация се изготвят и одобряват по досегашния ред.
§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………..…... 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)

5



мб-ЦД		“MA-RMS-ZID-ZG.doc-
мб-ЦД
MA-RMS-ZID-ZG.DOC



М  О  Т  И  В  И

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

Законът за горите (ЗГ) е основният нормативен акт, регламентиращ правните отношения, свързани с управлението, стопанисването и контрола в горските територии.

Причини, които налагат приемането на законопроекта
С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите се цели актуализация и прецизиране на някои от действащите норми и въвеждане на нови такива в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г., както и запълване на празноти в ЗГ относно извършването на дейности в горски територии при бедствия и при проучвания във връзка с изграждането и поддържането на обекти на техническата инфраструктура и съоръженията към тях.

Цели
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите има за цел създаване на законова възможност за извършването на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в горски територии във връзка с изграждането и/или поддържането на обекти на транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея, включително за изграждането на временни пътища за достъп до площадките за проучване. 
Във връзка с проучването, проектирането и строителството на нови или реконструкцията на съществуващи пътища и железопътни линии и съоръжения към тях, както и за поддръжката им в последните години възниква необходимост предварително да се извършват инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство, както и за безопасна експлоатация на съществуващи обекти на транспортната техническа инфраструктура (пътища, жп линии, водостоците, мостовете, виадуктите, естакадите, надлезите, подлезите, тунелите и др). В Закона за горите няма предвиден ред, с който да се разрешава извършването на такива проучвания в горски територии. Дейностите по проучването са свързани с обособяването на площадки за проучване и прокарването на временни пътища за достъп до тях, които дейности от своя страна са свързани с изсичането на дървесина.  В тази връзка се предвижда да се създаде такъв ред, като се учредява право на ползване, включително за изграждането на временните пътища, необходими за достигане до площадките за проучване. В чл. 69, ал. 1 от ЗГ се предлага да се създаде т. 5 за учредяване на право на ползване върху горски територии за извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания във връзка с изграждането и/или поддържането на обекти на транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея, включително за изграждането на временни пътища за достъп до площадките за проучване – за срок една година. Приложението на предложената разпоредба е стеснено само до обекти на транспортната техническа инфраструктура, тъй като практиката показва, че само за такива обекти е възниквала и възниква необходимостта предварително да се извършат инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за изработването на предварителен проект с варианти на новопроектирано трасе на обекта, както и за проучвания във връзка с безопасната експлоатация на съществуващи обекти. 
В чл. 69, ал. 3 от ЗГ се прави допълнение, като се регламентира срокът, за който може да се учреди право на ползване в поземлени имоти в горски територии за устройване на постоянен пчелин.
С цел намаляване на административната тежест се предлага в чл. 70, ал. 2 и в чл. 75, ал. 2, т. 1 от ЗГ да отпадне изискването за представяне на документи, с които компетентният орган може да се снабди служебно.
С предложените изменения на чл. 70, ал. 3 и 7 от ЗГ се цели решаването на проблема с издаването на административен акт за учредяване на право на ползване за устройване на постоянни пчелини в деня на подаване на заявлението, което на практика е неприложимо в срок. За издаване на административен акт следва да са налице набор от документи, с които да се идентифицира територията, върху която се учредява правото на ползване, както и документи по Закона за пчеларството. В повечето случаи заявлението не е комплектувано с изискуемите документи, и от друга страна, след постъпване на заявлението, административният орган следва да извърши проверка за предпоставките за допустимостта на заявлението по реда на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесулния кодекс. Също така, преди издаването на акта органът следва да е извършил проверка и да е събрал и изяснил всички факти и обстоятелства за поземления имот в горска територия, които са от значение за административното производство. Невъзможно е всички тези действия да бъдат извършени в рамките на деня на подаване на заявлението, включително изготвянето и издаването на административния акт. Предвид посоченото по-горе, с редакцията на 
ал. 7, която става ал. 8, срокът се изменя на 14 дни. В ал. 2 се регламентират изрично обстоятелствата, които следва да се доказват, и документите, които следва да се прилагат към заявлението за устройване на постоянен пчелин. В ал. 4 се въвежда срок на разрешението за временни пчелини, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. В новата ал. 7 се регламентират нормативи за определяне на площта, върху която ще се учредява право на ползване за устройване на постоянни пчелини, и за определяне на площта, върху която се разрешава настаняването на временни пчелини. С предложената нова ал. 7 ще се предотврати възможността за злоупотреби с площи в горски територии, необходими за устройване на постоянни пчелини. 
С цел облекчаване на процедурата за учредяване на право на ползване за устройване на постоянни пчелини в поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, се предлага договорът за учредяване на вещното право на ползване да се подписва от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 от ЗГ, на чиято територия ще се устройства пчелинът, а не от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. По отношение на предложението за допълнение на чл. 71, ал. 7 от ЗГ следва да се отбележи, че предложените изменения, които се отнасят до правото на ползване за устройване на постоянни пчелини, са насочени към подпомагане на собствениците на пчелни семейства. Производството е двуактно и включва издаване на заповед за горските територии - държавна собственост, и сключване на договор за учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти. В конкретния случай е 
по-целесъобразно един и същ орган да издава заповед и да сключва договор. Настоящата действаща процедура е тромава и не изпълнява целта на закона. Още повече, че изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите следва да сключва договори за територията на цялата страна, което допълнително забавя процеса. Предвид горепосоченото е  по-целесъобразно всеки директор на държавно предприятие да сключва договори за територията на предприятието.
Предложенията за добавяне на думите „и консервация“ в текста на разпоредбите на чл. 70 и 71 от ЗГ е във връзка с изменението и допълнението на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗГ (ДВ, бр. 13 от 2017 г.).
Създава се чл. 86а, съгласно който при бедствия се допуска изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи с цел овладяване на възникнало бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото и околната среда, преди издаването на акт за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и/или учредяването на ограничени вещни права. Направеното предложение е във връзка с многобройните случаи през предходните години, при които в резултат на наводнение и свлачище и с цел осигуряване на достъп до населените места е трябвало да се изгради обходен път в горски територии и да се възстановят съоръжения на техническата инфраструктура.
С предложеното изменение и допълнение на чл. 99 се регламентира редът за изготвяне и одобряване на проекти за рекултивация по реда на ЗГ на нарушени терени в поземлени имоти в горски територии вследствие на извършени дейности в горски територии или реализиране на инвестиционни намерения. Във връзка с проектите за рекултивация в ЗГ се регламентира таксата за одобряване на проектите от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
Следва да се подчертае, че предложените промени няма да доведат до допълнителна финансова тежест за бюджета.
Предложеният законопроект не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори. 

Очаквани резултати от прилагането на акта
С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите ще се извършат необходимите нормативни промени в ЗГ, свързани с прецизиране на отделни разпоредби с оглед на тяхното практическо прилагане, ще се създаде ред за извършването на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в горски територии във връзка с изграждането и/или поддържането на обекти на транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея, включително за изграждането на временни пътища за достъп до площадките за проучване, и ще се намали административната тежест за гражданите и бизнеса във връзка с предоставяните административни услуги по реда на ЗГ.
С предложените изменения и допълнения в ЗГ не се транспонират норми на европейското законодателство, поради което не е изготвена и представена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

…………………. 2021 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2021 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

